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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga Biro Hukum dan 
Organisasi dapat menerbitkan Buku Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Tahun 2020. Bersamaan dengan Buku ini, telah diterbitkan 
pula Jilid 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.

Buku Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 
ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dokumentasi 
dan informasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Obat 
dan Makanan.

Penerbitan Buku/Himpunan Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan pada tiap-tiap 
tahun dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku 
kepentingan sehingga peraturan perundang-undangan bidang pengawasan 
Obat dan Makanan dapat diimplementasikan guna mendukung visi BPOM 
yaitu “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 
dan Daya Saing Bangsa”.

Diinformasikan pula bahwa BPOM memiliki Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum dengan alamat www.jdih.pom.go.id dimana produk 
peraturan perundang-undangan bidang pengawasan obat dan makanan 
juga dapat diunduh pada website tersebut.

Dengan terbitnya Buku ini, diharapkan peraturan perundang-
undangan bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut dapat 
tersosialisasi dan bermanfaat serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum.
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Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga Biro Hukum dan 
Organisasi dapat menerbitkan Buku I Peraturan Badan Pengawas Obat  
dan  Makanan Tahun 2019 dan Buku II Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Tahun 2020.

Buku Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 
dan Tahun 2020 ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan 
informasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 
danMakanan.

Penerbitan Buku Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan pada tiap tahun dan 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan 
sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan dapat diimplementasikan guna mendukung visi BPOM yaitu 
“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 
gotong royong”.

Sebagai Informasi BPOM memiliki Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum dengan alamat www.jdih.pom.go.id dimana produk 
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 
juga dapat diunduh pada website tersebut.

Dengan terbitnya Buku ini, diharapkan peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut dapat 
tersosialisasi, terimplementasi, bermanfaat serta dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

Jakarta,      Oktober 2020

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum.
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  

TENTANG  
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari 
kosmetika yang tidak sesuai dengan standar dan/
atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan 
mutu kosmetika, perlu dilakukan pengawasan 
kegiatan produksi dan peredaran kosmetika;

  b. bahwa ketentuan mengenai pengawasan produksi 
dan peredaran kosmetika sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 
2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran 
Kosmetika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di bidang kosmetika sehingga perlu 
diganti;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/
VI/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi 
Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan 
Produksi dan Peredaran Kosmetika;
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/
MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang 
Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/
MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang 
Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1745);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN 
PEREDARAN KOSMETIKA.
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BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, 
kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau 
gigi dan membran mukosa mulut, terutama 
untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan 
atau melindungi atau memelihara tubuh pada 
kondisi baik.

2. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang 
selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek 
kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan 
untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 
senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang 
ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasil-
kan, menyiapkan, mengolah, membentuk, 
mengemas, dan/atau mengubah bentuk, 
pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan 
Kosmetika.

4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik 
dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, 
atau pemindahtanganan.

5. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetika, 
importir Kosmetika, dan usaha perorangan/badan 
usaha yang melakukan kontrak Produksi yang 
telah menerima pemberitahuan Kosmetika telah 
dinotifikasi.

6. Tempat Penyimpanan adalah tempat untuk 
menyimpan Kosmetika berupa gudang, ruangan, 
lemari dan/atau rak.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 
atau badan usaha baik yang berbentuk badan 
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hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam bidang Kosmetika.

8. Distributor adalah Pelaku Usaha distribusi 
yang bertindak atas namanya sendiri dan atas 
penunjukkan dari produsen, pemasok, atau 
importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan 
kegiatan pemasaran Kosmetika.

9. Agen adalah Pelaku Usaha distribusi yang 
bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama 
pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian 
untuk melakukan kegiatan pemasaran Kosmetika.

10. Pengecer adalah Pelaku Usaha distribusi yang 
kegiatan pokoknya memasarkan Kosmetika secara 
langsung kepada konsumen.

11. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat adalah 
penjualan Kosmetika yang tidak melalui jaringan 
pemasaran berjenjang.

12. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat adalah 
penjualan Kosmetika melalui jaringan pemasaran 
berjenjang yang dikembangkan oleh penjual 
langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau 
bonus berdasarkan hasil penjualan Kosmetika 
kepada konsumen.

13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan 
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara 
eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 
department store, hypermarket, atau grosir yang 
berbentuk perkulakan.

14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun 
dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta, 
dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan 
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 
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dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 
proses jual beli barang dagangan melalui tawar 
menawar.

15. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana 
yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi 
farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, 
atau praktek bersama.

16. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum di luar 
negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk 
melakukan penjualan Kosmetika yang dimiliki/
dikuasai.

17. Produk Antara adalah suatu bahan atau campuran 
bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap 
pengolahan namun masih membutuhkan tahap 
pengolahan selanjutnya.

18. Produk Ruahan adalah bahan yang telah 
selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan 
pengemasan untuk menjadi produk jadi.

19. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pengawasan berdasarkan surat tugas.

20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

BAB II  
TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 2
(1) Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika 

dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
a. sarana; dan/atau
b. kosmetika.
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara:
a. rutin; atau
b. khusus.

(3) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui 
pemenuhan standar dan/atau persyaratan.

(4) Pemeriksaan secara khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk 
menindaklanjuti:
a. hasil pengawasan; dan/atau
b. informasi adanya indikasi pelanggaran.

Paragraf 2  
Pemeriksaan terhadap Sarana

Pasal 3
Pemeriksaan terhadap sarana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
a. sarana Pemilik Nomor Notifikasi; dan/atau
b. sarana distribusi.

Pasal 4
Selain pemeriksaan terhadap sarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksaan juga dapat 
dilakukan terhadap sarana:
a. industri Kosmetika penerima kontrak Produksi; 

dan/atau
b. industri Kosmetika di luar negeri yang produknya 

diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 3  
Pemeriksaan terhadap Sarana Pemilik  

Nomor Notifikasi

Pasal 5
Sarana Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi sarana:
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a. industri Kosmetika;
b. importir yang bergerak di bidang Kosmetika; dan/

atau
c. usaha perorangan/badan usaha di bidang 

Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi.

Pasal 6
(1) Pemeriksaan sarana pada industri Kosmetika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
huruf a dilakukan dengan cara melakukan 
pemeriksaan terhadap:
a. dokumen administrasi;
b. penerapan CPKB; dan
c. pemenuhan persyaratan dokumen informasi 

produk.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Pemeriksaan terhadap importir yang bergerak di 

bidang Kosmetika dan usaha perorangan/badan 
usaha di bidang Kosmetika yang melakukan 
kontrak Produksi dilaksanakan dengan melalui 
pemeriksaan terhadap:
a. dokumen administrasi;
b. pemenuhan dokumen pengadaan dan distribusi 

Kosmetika;
c. pemenuhan persyaratan dokumen informasi 

produk;
d. kepemilikan atau penguasaan Tempat Penyim-

panan Kosmetika;
e. cara penyimpanan Kosmetika; dan
f. kompetensi penanggung jawab teknis.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8
(1) Dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b meliputi:
a. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan 
penarikan Kosmetika;

b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap 
Kosmetika;

c. prosedur tertulis dan catatan penanganan 
keluhan sesuai ketentuan;

d. prosedur tertulis dan catatan penarikan sesuai 
ketentuan;

e. prosedur tertulis dan catatan pemusnahan 
sesuai ketentuan;

f. prosedur tertulis dan catatan penanganan 
contoh pertinggal; dan

g. Surat Keterangan Impor untuk importir yang 
bergerak di bidang Kosmetika.

(2) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
a. mengikuti kaidah First In First Out dan/atau 

First Expired First Out; dan
b. paling sedikit memuat keterangan mengenai:

1. tanggal penerimaan dan tanggal penge-
luaran;

2. nama penerima;
3. nomor batch; dan
4. jumlah penerimaan dan jumlah penge-

luaran.

Pasal 9
(1) Importir yang bergerak di bidang Kosmetika 

dan usaha perorangan/badan usaha di bidang 
Kosmetika yang melakukan kontrak Produksi wajib 
memiliki atau menguasai Tempat Penyimpanan.

(2) Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib:
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a. didaftarkan sesuai dengan alamat yang benar, 
tetap, dan jelas; dan

b. dirancang dan disesuaikan untuk memasti kan 
kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai.

Pasal 10
(1) Cara penyimpanan Kosmetika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e wajib 
disimpan pada kondisi sesuai dengan keterangan 
dan/atau informasi yang tercantum dalam 
penandaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menjamin keamanan dan 
stabilitas Kosmetika.

(3) Dalam hal pada penandaan tidak mencantumkan 
cara penyimpanan, Kosmetika wajib disimpan di 
tempat yang kering, tidak panas, tidak lembap, 
pada suhu kamar, dan terhindar dari sinar 
matahari langsung.

Pasal 11
(1) Kompetensi penanggung jawab teknis dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh 
penanggung jawab teknis importir yang bergerak di 
bidang Kosmetika dengan ketentuan paling rendah 
sarjana strata 1 (satu) di bidang:
a. ilmu farmasi;
b. ilmu kedokteran;
c. ilmu biologi; atau
d. ilmu kimia.

(2) Kompetensi penanggung jawab teknis dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh 
penanggung jawab teknis usaha perorangan/
badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan 
kontrak Produksi dengan ketentuan paling rendah 
tenaga teknis kefarmasian.
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Paragraf 4  
Pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi

Pasal 12
(1) Pemeriksaan sarana distribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan 
terhadap:
a. distributor;
b. agen;
c. sub Distributor atau sub Agen;
d. grosir;
e. pengecer;
f. fasilitas pelayanan kesehatan;
g. fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
h. salon dan spa; dan
i. penjualan Langsung secara Satu Tingkat atau 

Penjualan Langsung secara Multi Tingkat.
(2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e meliputi:
a. toko Modern;
b. toko Kosmetika; dan
c. pasar Tradisional.

Pasal 13
(1) Pemeriksaan terhadap Distributor dan Agen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a dan huruf b, dilakukan melalui pemeriksa-
an terhadap:
a. dokumen administrasi; dan
b. pemenuhan dokumen distribusi.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan dokumen distribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 
berupa:
a. dokumen pengadaan Kosmetika; dan
b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap 

Kosmetika.
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(4) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus:
a. mengikuti kaidah First In First Out dan/atau 

First Expired First Out; dan
b. memuat keterangan paling sedikit mengenai:

1. tanggal penerimaan dan tanggal penge-
luaran;

2. nama penerima;
3. nomor batch; dan
4. jumlah penerimaan dan jumlah penge-

luaran.

Paragraf 5  
Pemeriksaan terhadap Kosmetika

Pasal 14
Pemeriksaan terhadap Kosmetika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi 
pemeriksaan terhadap:
a. legalitas Kosmetika;
b. keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetika;
c. penandaan dan klaim Kosmetika; dan/atau
d. promosi dan iklan Kosmetika.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Pemilik Sarana

Pasal 15
(1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib bertanggungjawab 

terhadap Kosmetika yang dibuat, diimpor, dan/
atau diedarkan.

(2) Pelaku Usaha distribusi wajib bertanggung jawab 
terhadap Kosmetika yang didistribusikan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi penjaminan terhadap:
a. Kosmetika yang didistribusikan telah 

dinotifikasi;
b. Kosmetika belum melampaui masa keda-

luwarsa pada saat didistribusikan; dan
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c. penyimpanan Kosmetika dilakukan dengan 
baik.

Pasal 16
(1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib melaporkan kegiatan 

Produksi, importasi atau distribusi kepada Kepala 
Badan c.q. Direktur Pengawasan Kosmetik setiap 6 
(enam) bulan sekali.

(2) Laporan kegiatan Produksi, importasi atau 
distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17
(1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib menyimpan 

Kosmetika yang diproduksi dan/atau diedarkan 
sebagai contoh pertinggal.

(2) Lama penyimpanan contoh pertinggal sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) 
tahun setelah tanggal kedaluwarsa Kosmetika.

(3) Contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku untuk setiap nomor batch 
Kosmetika.

(4) Dalam hal Kosmetika memiliki beberapa ukuran 
kemasan, contoh pertinggal disimpan dalam bentuk 
ukuran kemasan terkecil sepanjang memiliki 
nomor batch dan spesifikasi kemasan yang sama.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 18
(1) Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dilakukan oleh Petugas.

(2) Petugas dalam melakukan pengawasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 
dengan:
a. tanda pengenal; dan
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b. surat tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 19
Dalam melaksanakan pengawasan, Petugas dapat:
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan 

dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, 
penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, 
distribusi, pengelolaan informasi, dan/
atau penyerahan Kosmetika baik dalam 
rangka perdagangan, bukan perdagangan, 
atau pemindahtanganan untuk memeriksa, 
meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu 
yang digunakan dalam kegiatan Produksi, 
pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, 
pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, 
dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam 
rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau 
pemindahtanganan;

b. memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk 
dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat 
keterangan mengenai kegiatan Produksi, 
pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, 
pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, 
dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam 
rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau 
pemindahtanganan, termasuk mengambil, 
menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;

c. mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau 
sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan 
dalam Produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
Peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau 
perdagangan Kosmetika;

d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap 
sarana angkutan yang patut diduga digunakan 
dalam pengangkutan Kosmetika;

e. memeriksa penerapan CPKB;
f. memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika;
g. memeriksa promosi dan iklan Kosmetika;
h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetika;
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i. mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, 
bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara;

j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan 
evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan 
iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui 
sistem elektronik;

k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan 
pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi 
persyaratan; dan/atau

l. melakukan pengamanan setempat terhadap 
Kosmetika yang diduga tidak memenuhi 
persyaratan.

BAB III  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, 

Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), 
ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk 

sementara;
c. penarikan Kosmetika dari Peredaran;
d. pemusnahan Kosmetika;
e. Penghentian sementara kegiatan Produksi 

dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun;

f. pencabutan nomor notifikasi;
g. penutupan sementara akses daring pengajuan 

permohonan notifikasi untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun;

h. pembekuan sertifikat CPKB;
i. pencabutan sertifikat CPKB atau surat 

keterangan penerapan CPKB; dan/atau
j. pemberian rekomendasi kepada instansi terkait 

sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
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(2) Sanksi administratif berupa pemberian 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf j berupa rekomendasi pencabutan perizinan 
berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 21
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan 
Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai 
tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Pelaku Usaha yang telah memiliki nomor notifikasi 
Kosmetika sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang 
Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia .

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 97
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LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA

I. FORMULIR LAPORAN PRODUKSI/IMPORTASI/DISTRIBUSI 
KOSMETIKA

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Cq. Direktur Pengawasan Kosmetik
di
 Jakarta

LAPORAN PRODUKSI/IMPORTASI/DISTRIBUSI KOSMETIKA

A. Umum :
 Semester : 1. JANUARI – JUNI
   2. JULI – DESEMBER
Tahun : ………………………………………..........
Nama Perusahaan :  ………………………………………..........
Alamat Kantor : ………………………………………..........
Alamat Gudang : ..……………………………………...........

 Tanggal .........................,20......
 Pimpinan Perusahaan

 ttd

 (Nama lengkap)

Lampiran Formulir Laporan Produksi/Importasi/Distribusi 
Kosmetika
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  

TENTANG  
INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK 

SEKTOR OBAT DAN MAKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, pelaksanaan kewenangan penerbitan 
perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi 
melalui lembaga online single submission yang 
dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik;

  b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan 
berusaha secara terintegrasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan  
mengenai integrasi perizinan berusaha secara 
elektronik pada sektor obat dan makanan;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Integrasi Pelayanan Perizinan 
Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan 
Makanan;
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Mengingat : 1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

  2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun  2017  tentang  Organisasi  dan  
Tata  Kerja Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor 
Obat dan  Makanan (Berita  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2018 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN 
BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR OBAT 
DAN MAKANAN.

Pasal 1
(1) Pelayanan perizinan sektor obat dan makanan 

dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk 
dokumen elektronik melalui sistem online single 
submission yang selanjutnya disingkat OSS.

(2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga OSS.

(3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan 
perizinan sektor obat dan makanan yang 
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dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2
(1) Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk 

berusaha untuk mendapatkan perizinan ber usaha 
sektor obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Koordinasi Penanaman Modal mener bitkan 
nomor induk berusaha setelah pelaku usaha 
melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. izin edar obat dan makanan, meliputi:

1. izin edar obat;
2. izin edar obat tradisional;
3. izin edar suplemen kesehatan;
4. izin edar obat kuasi;
5. izin edar kosmetika; dan/atau
6. izin edar pangan olahan;

b. sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi:
1. sertifikat cara pembuatan obat yang baik;
2. sertifikat cara pembuatan obat tradisional 

yang baik;
3. sertifikat cara pembuatan kosmetika yang 

baik; dan/atau
4. sertifikat cara produksi pangan olahan 

yang baik;
c. sertifikat cara distribusi obat yang baik;
d. surat keterangan ekspor, meliputi:

1. surat keterangan ekspor obat/Certificate 
of Pharmaceutical Product (CPP);

2. surat keterangan ekspor obat tradisional, 
suplemen kesehatan dan kosmetika; dan/
atau

3. surat keterangan ekspor pangan;
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e. surat keterangan impor obat dan makanan; 
dan/atau

f. analisa hasil pengawasan narkotika, psiko-
tropika, dan prekursor farmasi.

Pasal 3
(1) Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbit-

kan perizinan berusaha sebagai mana dimaksud 
dalam  Pasal 2 ayat (3) dengan tanda tangan 
elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan 
pemenuhan komitmen perizinan berusaha.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.

(3) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui 
sistem OSS.

Pasal 4
Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan izin 
komersial atau izin operasional melalui sistem OSS 
setelah terbitnya notifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3.

Pasal 5
Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan 
integrasi sistem perizinan berusaha dengan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerbitan 
perizinan berusaha sektor obat dan makanan yang 
dilaksanakan berdasarkan pedoman integrasi aplikasi 
pada OSS.

Pasal 6
Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga 
OSS dalam penerbitan izin komersial atau operasional 
bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan.
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Pasal 7
(1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas 

pelaksanaan perizinan berusaha sektor obat 
dan makanan dilaksanakan oleh Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis atas 
pelaksanaan pengelolaan sistem OSS dilak sanakan 
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) yang telah diterbitkan sebelum 
berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan masa berlaku perizinan 
berusaha tersebut habis.

(2) Proses perizinan berusaha secara terintegrasi 
berdasarkan Peraturan Badan ini mulai 
dilaksanakan sejak terbangunnya integrasi sistem 
OSS dengan sistem Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.

(3) Integrasi Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak Peraturan Badan ini 
diundangkan.

Pasal 9
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, meme rin tahkan 
pengundangan  Peraturan  Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  5 Maret 2020 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 221



3
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 8 Tahun 2020  
tentang  

Pengawasan Obat dan Makanan  
Yang Diedarkan Secara Daring
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  

TENTANG  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
YANG DIEDARKAN SECARA DARING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan 
kebutuhan masyarakat terhadap obat dan makanan 
secara  cepat dan tepat sasaran telah memberikan 
dampak perubahan terhadap kegiatan peredaran 
obat dan makanan berupa peredaran obat dan 
makanan yang dilaksanakan secara daring;

  b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko 
obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/
bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan 
secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan 
terhadap peredaran obat dan makanan secara 
daring;

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35  ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas 
Obat  dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat 
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dan makanan, termasuk peredaran obat dan 
makanan yang diedarkan secara daring;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan tentang Pengawasan Obat dan 
Makanan yang Diedarkan secara Daring;

Mengingat : 1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

  2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  
tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2019  Nomor 222,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6420);

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran   
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun  2017  tentang  Organisasi  dan  
Tata  Kerja Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG 
DIEDARKAN SECARA DARING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
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1. Peredaran Obat dan Makanan secara Daring  
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau 
penyerahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen 
Kesehatan, Kosmetika,  dan Pangan Olahan dengan 
menggunakan media transaksi elektronik dalam 
rangka perdagangan.

2. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, 
yang merupakan bahan atau paduan bahan yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan dan peningkatan kesehatan dan 
kontrasepsi untuk manusia.

3. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan golongan sebagaimana terlampir 
dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

4. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun 
sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat 
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku.

5. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan 
yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, 
bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 
campuran dari bahan tersebut yang secara turun 
temurun telah digunakan untuk pengobatan, 
dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang 
berlaku di masyarakat.

6. Suplemen Kesehatan adalah produk yang 
dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan 
zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau 
memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai 
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gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu 
atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam 
amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang 
dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

7. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang 
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar  tubuh manusia seperti epidermis, rambut, 
kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau 
gigi dan membran mukosa mulut terutama 
untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau 
melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi 
baik.

8. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman 
hasil proses dengan cara atau metode tertentu 
dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/
atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk 
langsung disajikan di tempat usaha atau di luar 
tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di 
jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, 
kantin, kaki  lima, gerai makanan keliling (food 
truck), dan penjaja makanan keliling atau usaha 
sejenis.

10. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus 
yang selanjutnya disingkat PKMK adalah Pangan 
Olahan yang diproses atau diformulasi secara 
khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan 
penyakit/gangguan tertentu.

11. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya  
disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan 
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau 
bentuk Pangan.

12. Industri Farmasi adalah badan usaha yang 
memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan untuk melakukan kegiatan 
pembuatan Obat atau bahan obat.
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13. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan 
berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk 
pengadaan, penyimpanan, penyaluran Obat dan/
atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pedagang Besar Farmasi Cabang adalah  cabang 
Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki 
pengakuan untuk melakukan pengadaan, 
penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan 
obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

15. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian 
tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh 
apoteker.

16. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau 
dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk 
kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan 
menyerahkan Obat dan PKMK bagi pasien.

17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum, yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam bidang obat dan makanan.

18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat 
dan prosedur elektronik yang berfungsi. mem-
persiapkan, mengumpulkan, mengolah, meng-
analisis, menyimpan, menampilkan, meng-
umumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 
informasi elektronik.

19. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi yang 
selanjutnya disingkat PSEF adalah badan 
hukum yang menyediakan, mengelola, dan/
atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk 
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.



30 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

20. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya 
disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara 
negara, badan usaha, dan masyarakat yang 
menyediakan, mengelola, dan/atau meng-
operasikan Sistem Elektronik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna 
Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/
atau keperluan pihak lain.

21. Pihak Ketiga adalah pihak yang diberi tugas untuk 
melakukan pengiriman obat dan makanan kepada 
pasien atau konsumen berdasarkan kontrak atau 
perjanjian kerja sama.

22. Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang 
memungkinkan pengguna dapat membuat dan 
berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.

23. Daily Deals adalah salah satu bentuk dari 
e-commerce yang menawarkan diskon produk atau 
jasa dalam jangka waktu tertentu.

24. Classified Ads adalah iklan kecil yang singkat, 
terdiri atas beberapa baris saja dalam sebuah 
kolom.

25. Pengawas adalah pegawai di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas 
melakukan pengawasan peredaran obat dan 
makanan secara daring berdasarkan surat perintah 
tugas dari pejabat yang berwenang.

26. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

Pasal 2
(1) Obat dan makanan dalam Peraturan Badan ini 

meliputi:
a. Obat;
b. Obat Tradisional;
c. Suplemen Kesehatan;
d. Kosmetika; dan
e. Pangan Olahan.
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(2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e termasuk PKMK.

BAB II  
PEREDARAN OBAT SECARA DARING

Pasal 3
Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta 
memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi 
Obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 4
(1) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, 

Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek dapat 
melaksanakan peredaran Obat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peredaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan secara daring maka Industri 
Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar 
Farmasi Cabang, dan Apotek harus menggunakan 
Sistem Elektronik.

(3) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, 
Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
menjamin Obat yang diedarkan secara daring 
memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, 
dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, 
Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek 
yang menyelenggarakan peredaran Obat secara 
daring wajib memberikan laporan secara berkala 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling sedikit memuat informasi:
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a. nama dan alamat Industri Farmasi, Pedagang 
Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi 
Cabang, dan Apotek;

b. tanggal, bulan, dan tahun mulai penye-
lenggaraan peredaran Obat secara daring;

c. nama PSEF dan alamat website/Uniform 
Resource Locator (URL) untuk Apotek 
yang bekerja sama dengan PSEF dalam 
menyelenggarakan peredaran Obat secara 
daring;

d. daftar Obat yang diedarkan secara daring; dan
e. data transaksi Obat yang diedarkan secara 

daring.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan bagian dari laporan rutin.

Pasal 5
(1) Peredaran Obat secara daring yang dilakukan oleh 

Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi 
hanya dapat dilakukan menggunakan Sistem 
Elektronik yang dimiliki Industri Farmasi dan 
Pedagang Besar Farmasi.

(2) Pedagang Besar Farmasi Cabang hanya dapat 
mengedarkan Obat secara daring menggunakan 
Sistem Elektronik yang dimiliki Pedagang Besar 
Farmasi.

Pasal 6
(1) Penyerahan Obat secara daring yang dilakukan 

oleh Apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik 
yang dimiliki oleh Apotek dan/atau yang disediakan 
oleh PSEF.

(2) Apotek dan PSEF sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang 
digunakan memenuhi ketentuan:
a. mampu menginformasikan secara benar paling 

sedikit mengenai:
1. nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
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2. izin Apotek penyelenggara;
3. pemilik sarana;
4. nama apoteker penanggung jawab;
5. nomor surat izin praktik apoteker 

penanggung jawab;
6. alamat dan nomor telepon Apotek 

penyelenggara;
7. lokasi sistem pemosisian global; dan
8. nama dagang/generik, zat aktif, kekuatan, 

isi kemasan dan nomor izin edar produk.
b. menjamin akses dan keamanan penggunaan 

sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas 
yang diberikan;

c. menyediakan sistem backup data secara 
elektronik;

d. dapat diakses oleh Pengawas sewaktu-waktu;
e. menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian 

secara otomatis dan berurutan mengenai 
pemesanan Obat oleh pasien kepada Apotek 
penyedia, berdasarkan pertimbangan sebagai 
berikut:
1. kelengkapan atau ketersediaan Obat;
2. keterjangkauan/lokasi terdekat dengan 

pasien; dan/atau
3. harga Obat.

f. menyediakan fungsi penyampaian Resep 
elektronik dan salinan Resep elektronik;

g. menyediakan fungsi salinan Resep elektronik;
h. menyediakan pemberian pelayanan informasi 

Obat sesuai dengan label;
i. menyediakan fungsi komunikasi realtime 

antara pasien dengan apoteker; dan
j. menampilkan informasi kewajiban me nyerah-

kan Resep asli Obat keras oleh pasien.
(3) Selain wajib memenuhi ketentuan  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), PSEF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga wajib menjamin Sistem  
Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
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a. menampilkan informasi sesuai dengan syarat 
dan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Badan ini kepada setiap pihak 
yang ingin menggunakan Sistem Elektronik 
yang disediakan PSEF dalam rangka 
menyelenggarakan peredaran Obat secara 
daring; dan

b. memiliki fitur pengaduan/pelaporan pada 
setiap item produk yang dijual dengan 
mencantumkan keterangan “pelanggaran 
peredaran obat-obatan” atau keterangan lain 
yang semakna.

(4) PSEF wajib melakukan pemantauan dan evaluasi 
secara aktif untuk setiap kegiatan peredaran Obat 
yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik yang 
digunakan sebagai media peredaran Obat secara 
daring.

(5) Selain melakukan pemantauan dan  evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PSEF 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib 
memberikan laporan secara berkala sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. profil PSEF dan perubahan, bila ada;
b. data Apotek yang bekerja sama dengan PSEF; 

dan
c. data pengadaan dan penyerahan Obat yang 

dilayani oleh Apotek.
(7) Profil PSEF sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 

huruf a paling sedikit memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun mulai penye-

lenggaraan peredaran Obat secara daring; dan
b. nama dan alamat website/uniform resource 

locator (URL).
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Pasal 7
(1) Peredaran Obat secara daring hanya dapat 

dilaksanakan untuk Obat yang termasuk dalam 
golongan Obat bebas, Obat bebas terbatas dan 
Obat keras.

(2) Penggolongan Obat bebas, Obat bebas terbatas, dan 
Obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
(1) Obat keras yang diserahkan kepada pasien secara 

daring wajib berdasarkan Resep yang ditulis secara 
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Selain ditulis secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk penyerahan golongan 
Obat keras juga dapat dilaksanakan dengan 
mengunggah Resep ke dalam Sistem Elektronik.

(3) Pengunggahan Resep ke dalam Sistem Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan dengan syarat Resep harus asli dan 
dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyerahan Resep atau salinan Resep untuk 
golongan Obat keras dilaksanakan meng gunakan 
fungsi penyampaian Resep elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.

(5) Obat yang diserahkan kepada pasien sebagai mana  
dimaksud   pada  ayat  (1)  harus dalam jumlah  
yang  sesuai dengan kebutuhan terapi.

Pasal 9
(1) Penyerahan Obat yang diedarkan secara daring 

dapat dilaksanakan secara langsung kepada 
pasien  atau dikirim kepada pasien sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengiriman Obat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada pasien dapat dilaksanakan secara 
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mandiri oleh Apotek atau bekerja sama dengan 
Pihak Ketiga yang berbentuk badan hukum.

(3) Apotek dan/atau Pihak Ketiga dalam melaksanakan 
pengiriman Obat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib:
a. menjamin keamanan dan mutu Obat;
b. menyertakan informasi produk, label dan/atau 

informasi penggunaan Obat;
c. menjaga kerahasiaan isi pengiriman;
d. mengirimkan Obat dalam wadah tertutup;
e. memastikan Obat yang dikirim sampai pada 

tujuan; dan
f. mendokumentasikan serah terima Obat 

termasuk dari Pihak Ketiga kepada pasien.
(4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilengkapi dengan dokumen pengiriman yang 
paling sedikit mencantumkan informasi sebagai 
berikut:
a nama, alamat dan nomor telepon Apotek 

pengirim;
b nama lengkap, nomor telepon dan tanda tangan 

petugas Apotek yang melakukan pengiriman; 
dan

c nama lengkap, nomor telepon dan tanda tangan 
penerima barang.

(5) Dalam hal pengiriman dilakukan oleh Pihak 
Ketiga, selain memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) juga harus mencantumkan:
a. nama, alamat dan nomor telepon perusahaan 

Pihak Ketiga; dan
b. nama lengkap, nomor telepon dan tanda 

tangan petugas Pihak Ketiga yang melakukan 
pengiriman.

(6) Pihak Ketiga yang melakukan pengiriman Obat 
dilarang memberikan informasi mengenai Obat.

(7) Pengiriman Obat secara daring oleh Apotek kepada 
pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
pengiriman barang dan jasa dalam perdagangan 
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melalui Sistem Elektronik sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai transaksi perdagangan secara 
elektronik.

Pasal 10
(1) Apotek wajib memastikan pasien menyerahkan 

Resep asli Obat keras kepada Apotek.
(2) Penyerahan Resep asli Obat keras oleh pasien 

kepada Apotek dapat melalui Pihak Ketiga  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Penyerahan Resep asli Obat keras  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
bersamaan dengan penyerahan Obat keras oleh 
Apotek dan/atau Pihak Ketiga kepada Pasien.

(4) Dalam hal pasien mengambil sebagian dari 
keseluruhan jumlah Obat yang tertulis pada Resep, 
pada saat penyerahan Obat, Apotek dan/atau 
Pihak Ketiga wajib menyerahkan salinan Resep 
kepada pasien.

(5) Penyerahan salinan Resep sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan bersamaan dengan 
diserahkannya Resep asli oleh pasien kepada 
Apotek dan/atau Pihak Ketiga.

(6) Kewajiban pasien untuk menyerahkan Resep 
asli pada saat Apotek dan/atau Pihak Ketiga 
menyerahkan Obat wajib ditampilkan dalam 
fitur yang memuat mengenai penafian syarat dan 
ketentuan yang  berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j.

Pasal 11
Seluruh data informasi transaksi elektronik yang 
terkait dengan kegiatan peredaran Obat secara daring 
wajib diarsipkan dan mampu tertelusur paling singkat 
dalam batas waktu 5 (lima) tahun.
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BAB III  
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN 

KESEHATAN, DAN/ATAU KOSMETIKA 
SECARA DARING

Pasal 12
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau 
Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar 
serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
(1) Pelaku Usaha dapat mengedarkan Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika secara 
daring.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menjamin Obat Tradisional, Suplemen 
Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan 
secara daring memenuhi persyaratan keamanan, 
khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1) Pelaku Usaha dalam melakukan peredaran Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau 
Kosmetika secara daring dapat melalui:
a. Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/

atau
b. Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE.

(2) Pelaku Usaha dan PSE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elek tronik 
yang digunakan memenuhi ketentuan:
a. mampu menginformasikan secara benar paling 

sedikit mengenai:
1. nama dan alamat atau identitas penjual 

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan/atau Kosmetika dengan jelas dan 
mampu telusur; dan
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2. data dan/atau informasi yang dicantumkan 
pada penandaan Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan dan/atau Kosmetika 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

b. memiliki mekanisme pencatatan/doku men-
tasi distribusi produk Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika 
yang diedarkan secara daring.

(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a angka 2 dapat berupa 
keterangan tertulis dan gambar produk yang 
menampilkan keseluruhan bagian penandaan 
dan/atau informasi lain.

Pasal 15
(1) Penyerahan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 

dan/atau Kosmetika yang diedarkan secara daring 
dapat dilaksanakan secara langsung atau dikirim 
kepada pembeli atau konsumen.

(2) Pengiriman Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan/atau Kosmetika sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh 
Pelaku Usaha atau bekerja sama dengan Pihak 
Ketiga yang berbentuk badan hukum.

(3) Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga dalam 
melaksanakan pengiriman Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
a. menjamin kondisi kemasan produk Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau 
Kosmetika selama pengiriman hingga sampai 
pada penerima utuh dan tidak rusak;

b. mengirimkan produk Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika 
dalam wadah tertutup;
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c. memastikan produk Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika 
yang  dikirim sampai pada tujuan; dan

d. mendokumentasikan serah terima produk Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau 
Kosmetika termasuk dari Pihak Ketiga kepada 
pembeli atau konsumen.

BAB IV  
PEREDARAN PANGAN OLAHAN SECARA DARING

Pasal 16
(1) Pangan Olahan yang diedarkan secara daring wajib 

memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi  
yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari kewajiban izin edar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. Pangan Olahan Siap Saji; dan
b. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut 

sebagai bahan baku oleh Pelaku Usaha dan 
tidak  dijual secara langsung kepada konsumen 
akhir.

(3) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) termasuk BTP.

Pasal 17
(1) Pelaku Usaha dapat mengedarkan Pangan Olahan 

secara daring.
(2) Pelaku Usaha yang mengedarkan Pangan Olahan 

secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menjamin keamanan dan mutu Pangan 
Olahan.

Pasal 18
(1) Pelaku Usaha dalam melakukan peredaran Pangan 

Olahan secara daring dapat melalui:
a. Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/

atau
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b. Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE.
(2) Pelaku Usaha dan PSE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik 
yang digunakan memenuhi ketentuan:
a. mencantumkan keterangan mengenai nama 

dan alamat Pelaku Usaha yang menjual Pangan 
Olahan

b. mencantumkan secara lengkap informasi 
dan/atau keterangan yang dicantumkan pada 
label Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1) Penyerahan Pangan Olahan yang diedarkan secara 

daring dapat dilaksanakan secara langsung atau 
dikirim kepada pembeli atau konsumen.

(2) Pengiriman Pangan Olahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri 
oleh Pelaku Usaha atau bekerja sama dengan Pihak 
Ketiga yang berbentuk badan hukum.

(3) Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga dalam 
melaksanakan pengiriman Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
a. menjamin kondisi kemasan produk Pangan 

Olahan selama pengiriman hingga sampai pada 
penerima utuh dan tidak rusak;

b. mengirimkan produk Pangan Olahan dalam 
wadah tertutup; dan

c. menjaga kondisi pengiriman sesuai dengan 
karakteristik produk.

BAB V  
PEREDARAN PKMK SECARA DARING

Pasal 20
PKMK yang diedarkan secara daring wajib memiliki 
izin edar serta memenuhi persyaratan cara produksi 
Pangan Olahan yang baik dan sistem pengendalian 
bahaya pada titik kritis (Hazard Analysis and Critical 
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Control Point/HACCP) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1) Peredaran PKMK secara daring hanya dapat 

dilakukan oleh Apotek.
(2) Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib menjamin keamanan dan mutu PKMK yang 
diedarkan secara daring.

Pasal 22
(1) Peredaran PKMK secara daring oleh Apotek dapat 

menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki 
sendiri atau yang disediakan oleh PSEF.

(2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 23
(1) Penyerahan PKMK secara daring yang dilakukan 

oleh Apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik 
yang dimiliki oleh Apotek dan/atau yang disediakan 
oleh PSEF.

(2) Apotek dan PSEF sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang 
digunakan memenuhi ketentuan:
a. mampu menginformasikan secara benar paling 

sedikit mengenai:
1. nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
2. izin Apotek penyelenggara;
3. pemilik sarana;
4. nama apoteker penanggung jawab;
5. nomor surat izin pratik apoteker 

penanggung jawab;
6. alamat dan nomor telepon Apotek 

penyelenggara;
7. lokasi sistem pemosisian global; dan
8. nama dagang, nama produk, isi kemasan 

dan nomor izin edar produk;
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b. menjamin akses dan keamanan penggunaan 
sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas 
yang diberikan;

c. menyediakan sistem backup data secara 
elektronik;

d. dapat diakses oleh Pengawas sewaktu-waktu;
e. menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian 

secara otomatis dan berurutan mengenai 
pemesanan PKMK oleh pasien kepada Apotek 
penyedia, berdasarkan pertimbangan sebagai 
berikut:
1. kelengkapan atau ketersediaan PKMK; 

dan/atau
2. keterjangkauan/lokasi terdekat dengan 

pasien;
f. menyediakan fungsi penyampaian Resep 

elektronik dan salinan Resep elektronik;
g. menyediakan fungsi salinan Resep elektronik;
h. menyediakan pemberian pelayanan informasi 

PKMK sesuai dengan label;
i. menyediakan fungsi komunikasi realtime 

antara pasien dengan apoteker; dan
j. menampilkan informasi kewajiban me nyerah-

kan Resep asli PKMK oleh pasien.
(3) Selain wajib memenuhi ketentuan  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), PSEF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga wajib menjamin Sistem  
Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
a. menampilkan informasi sesuai dengan syarat 

dan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Badan ini kepada setiap pihak 
yang ingin menggunakan Sistem Elektronik 
yang disediakan PSEF dalam rangka 
menyelenggarakan peredaran PKMK secara 
daring; dan

b. memiliki fitur pengaduan/pelaporan pada 
setiap item produk yang dijual.
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(4) PSEF wajib melakukan pemantauan dan evaluasi 
secara aktif untuk setiap kegiatan peredaran PKMK 
yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik yang 
digunakan sebagai media peredaran PKMK secara 
daring.

Pasal 24
Ketentuan mengenai penyerahan, pengiriman  dan 
pengarsipan data dan/atau informasi transaksi 
elektronik untuk PKMK secara daring mengikuti 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 secara mutatis 
mutandis.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 25
(1) Pengawasan terhadap obat dan  makanan  yang 

diedarkan secara daring dilaksanakan melalui 
pemeriksaan oleh Pengawas.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan pemantauan terhadap peredaran 

obat dan makanan secara daring termasuk iklan 
yang menyertainya pada Sistem Elektronik, 
Media Sosial, dan media internet lain; dan

b. melakukan pemeriksaan setempat di 
sarana yang terkait atau patut diduga  
menyelenggarakan kegiatan Peredaran Obat 
dan Makanan Secara Daring.

(3) Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah terkait, dan/atau asosiasi PSE.

(4) Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang 
untuk:
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a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan 
dalam kegiatan Peredaran Obat dan Makanan 
secara Daring untuk memeriksa, dan/atau 
mengambil contoh obat dan makanan dan 
segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan 
peredaran secara daring;

b. memeriksa Sistem Elektronik yang digunakan 
sebagai sarana peredaran obat dan makanan, 
data dan/atau informasi, dokumen 
dan/atau catatan yang diduga memuat 
keterangan mengenai kegiatan Peredaran 
Obat dan Makanan secara Daring, termasuk 
menggandakan atau mengutip keterangan 
tersebut; dan/atau

c. mengambil gambar berupa foto atau video 
terhadap seluruh atau sebagian fasilitas dan 
peralatan yang digunakan dalam Peredaran 
Obat dan Makanan secara Daring.

(5) Pelaku Usaha yang bertanggung jawab atas tempat 
dilaksanakannya pemeriksaan oleh Pengawas 
dapat menolak pemeriksaan jika Pengawas yang 
bersangkutan tidak dilengkapi dengan surat 
perintah tugas dan tanda pengenal.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 26
(1) Kepala Badan melakukan pembinaan kepada:

a. Pelaku Usaha yang mengedarkan obat dan 
makanan secara daring; dan

b. masyarakat sebagai konsumen obat dan 
makanan yang diedarkan secara daring.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan dengan memberikan 
bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha untuk 
meningkatkan daya saing obat dan makanan 
secara daring.
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(3) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. komunikasi, informasi dan edukasi; dan/atau
b. pendampingan dalam rangka pemenuhan 

standar dan/atau persyaratan di bidang obat 
dan makanan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan melalui:
a. komunikasi, informasi dan edukasi; dan/atau
b. pembentukan fasilitator keamanan pangan 

yang berasal dari penggerak masyarakat.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 27
Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara 
daring untuk Obat yang termasuk dalam:
a. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Obat yang mengandung prekursor farmasi;
c. Obat untuk disfungsi ereksi;
d. Sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan 

sendiri;
e. Sediaan implan yang penggunaannya memerlukan 

bantuan tenaga kesehatan; dan
f. Obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan 

Psikotropika.

Pasal 28
(1) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Kosmetika 

tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan harus diaplikasikan oleh 
tenaga medis.

(2) Kosmetika tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:



47Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020

a. Kosmetika sediaan kulit yang mengandung 
alpha hidroxy acid (AHA) dengan kadar lebih 
besar dari 10% (sepuluh persen); dan

b. Kosmetika sediaan pemutih gigi yang 
mengandung dan/atau melepaskan hydrogen 
peroxide dengan kadar lebih besar dari 6% 
(enam persen).

Pasal 29
Minuman beralkohol dilarang diedarkan secara daring.

Pasal 30
(1) Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) dilarang melakukan kegiatan promosi dan 
iklan untuk Obat.

(2) Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
yang melakukan kegiatan promosi dan iklan untuk 
formula bayi, formula lanjutan, dan PKMK wajib 
melalui media cetak khusus tentang kesehatan 
setelah mendapat persetujuan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 31
Peredaran Obat dan PKMK secara daring dilarang 
melalui Media Sosial, Daily Deals, dan Classified Ads.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32
(1) Pelaku Usaha, PSE, dan/atau PSEF yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 3, Pasal 4 ayat (3) dan/atau ayat (4), Pasal 6 
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), Pasal 8 
ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (4), 
dan/atau ayat (6), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 
ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal  15  ayat (3), 
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Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18  ayat (2), 
Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), 
Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), 
Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, 
dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:
a. peringatan;
b. peringatan keras;
c. rekomendasi penutupan atau pemblokiran 

Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem 
Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem 
Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, 
merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, 
akun Media Sosial, Daily Deals, Classified Ads 
dan media internet lain yang dipergunakan 
untuk kegiatan perdagangan elektronik 
(e-commerce);

d. rekomendasi pencabutan izin fasilitas 
pelayanan kefarmasian;

e. larangan mengedarkan untuk sementara 
waktu; dan/atau

f. perintah untuk penarikan kembali obat dan 
makanan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 33
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Badan yang mengatur mengenai tindak 
lanjut hasil pengawasan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Apotek, PSEF, Pelaku Usaha, dan/atau PSE, yang 
telah menyelenggarakan Peredaran Obat dan Makanan 
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secara Daring sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ini 
diundangkan.

Pasal 35
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 336



3
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 8 Tahun 2020  
tentang  

Pengawasan Obat dan Makanan  
Yang Diedarkan Secara Daring
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  

TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI  

SUPLEMEN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :  a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari 
suplemen kesehatan yang tidak memenuhi 
persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, 
diperlukan pengaturan mengenai registrasi 
suplemen kesehatan;

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas 
Obat dan Makanan berwenang untuk menerbitkan 
izin edar produk suplemen kesehatan sesuai 
dengan persyaratan keamanan, manfaat, dan 
mutu;

  c. bahwa ketentuan mengenai registrasi suplemen 
kesehatan sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 
2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran 
Suplemen Makanan, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang suplemen kesehatan sehingga perlu diganti
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Registrasi Suplemen Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1745);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI 
SUPLEMEN KESEHATAN.
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BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Registrasi Suplemen Kesehatan yang selanjutnya 

disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan 
evaluasi Suplemen Kesehatan untuk mendapatkan 
izin edar.

2. Suplemen Kesehatan adalah produk yang 
dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan 
zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau 
memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai 
gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu 
atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam 
amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang 
dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

3. Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi 
Suplemen Kesehatan untuk dapat diedarkan di 
wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Registrasi Suplemen Kesehatan Secara Elektronik, 
yang selanjutnya disebut e-Registrasi adalah 
Registrasi Suplemen Kesehatan yang dilakukan 
secara daring dengan memanfaatkan fasilitas 
teknologi informasi dan komunikasi.

5. Industri Farmasi adalah badan usaha yang 
memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk melakukan kegiatan 
pembuatan obat atau bahan obat.

6. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya 
disingkat IOT adalah industri yang membuat 
semua bentuk sediaan obat tradisional.

7. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya 
disingkat UKOT adalah usaha yang membuat 
semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali 
bentuk sediaan tablet dan efervesen.
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8. Industri Pangan adalah perusahaan yang 
memproduksi pangan olahan.

9. Importir adalah badan usaha berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang 
memasukkan Suplemen Kesehatan ke dalam 
wilayah Indonesia.

10. Cara Pembuatan yang Baik adalah seluruh aspek 
kegiatan pembuatan yang bertujuan untuk 
menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa 
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan 
sesuai dengan tujuan penggunaannya.

11. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya 
disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat yang 
bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang 
dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan 
penggunaan.

12. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang 
selanjutnya disingkat CPOTB adalah seluruh 
aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang 
bertujuan untuk menjamin agar produk yang 
dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan 
mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan 
penggunaannya.

13. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang 
selanjutnya disingkat CPPOB adalah suatu cara, 
metode atau teknik meningkatkan nilai tambah 
pangan olahan dengan menggunakan faktor 
produksi yang ada.

14. Produk Ruahan adalah bahan yang telah 
selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan 
pengemasan untuk menjadi produk jadi.

15. Suplemen Kesehatan Kontrak adalah Suplemen 
Kesehatan yang seluruh atau sebagian tahapan 
pembuatan dilimpahkan berdasarkan kontrak.

16. Lisensi adalah pelimpahan hak dan wewenang 
penggunaan hasil penelitian dan pengembangan 
yang menyangkut keamanan, manfaat, mutu 
dan alih teknologi dalam pembuatan, dan/atau 
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penggunaan nama dagang serta penjualan suatu 
Suplemen Kesehatan.

17. Suplemen Kesehatan Lisensi adalah Suplemen 
Kesehatan yang seluruh tahapan pembuatan 
dilakukan di dalam negeri atas dasar lisensi.

18. Registrasi Baru adalah Registrasi Suplemen 
Kesehatan yang belum memiliki Izin Edar di 
Indonesia.

19. Registrasi Variasi adalah Registrasi Suplemen 
Kesehatan dengan perubahan aspek administratif, 
keamanan, manfaat, mutu dan/atau penandaan 
pada Suplemen Kesehatan yang telah memiliki Izin 
Edar.

20. Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi adalah 
Registrasi Variasi untuk aspek tertentu yang tidak 
berpengaruh terhadap aspek keamanan, manfaat, 
dan/atau mutu Suplemen Kesehatan serta tidak 
mengubah informasi pada persetujuan Izin Edar.

21. Registrasi Variasi Minor yang Memerlukan 
Persetujuan adalah Registrasi Variasi yang tidak 
termasuk kategori Registrasi Variasi Minor dengan 
Notifikasi maupun Registrasi Variasi Mayor.

22. Registrasi Variasi Mayor adalah Registrasi Variasi 
yang berpengaruh terhadap aspek administratif, 
keamanan, manfaat, dan/atau mutu Suplemen 
Kesehatan.

23. Registrasi Ulang adalah Registrasi Suplemen 
Kesehatan untuk perpanjangan masa berlaku Izin 
Edar tanpa disertai perubahan.

24. Penandaan adalah informasi lengkap mengenai 
manfaat, keamanan, dan cara penggunaan 
serta informasi lain yang berhubungan dengan 
produk yang dicantumkan pada Etiket dan/atau 
Brosur yang disertakan pada Kemasan Suplemen 
Kesehatan.

25. Komposisi adalah susunan kualitatif dan kuantitatif 
dari bahan aktif.
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26. Formula adalah susunan kualitatif dan kuantitatif 
bahan aktif dan bahan tambahan.

27. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas.

28. Pelaku Usaha adalah pendaftar yang mengajukan 
permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan 
berupa Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, 
Usaha Kecil Obat Tradisional, Industri Pangan, 
Importir dan/atau badan usaha di bidang 
pemasaran Suplemen Kesehatan sebagai pemilik 
atau pemegang izin edar.

29. Pemegang Izin Edar adalah pendaftar yang telah 
mendapatkan Izin Edar.

30. Pemberi Kontrak adalah pendaftar yang 
mengalihkan kegiatan pembuatan Suplemen 
Kesehatan melalui perjanjian kerja sama dengan 
Pelaku Usaha di bidang Suplemen Kesehatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

31. Penerima Kontrak adalah Pelaku Usaha yang 
menerima pekerjaan untuk melakukan kegiatan 
pembuatan Suplemen Kesehatan yang diberikan 
oleh Pemberi Kontrak berdasarkan perjanjian 
kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

32. Hari adalah hari kerja.
33. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.
34. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

yang selanjutnya disingkat BPOM adalah 
Lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan Obat dan Makanan.
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BAB II  
KRITERIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2
Suplemen Kesehatan yang beredar wajib memenuhi 
kriteria sebagai berikut:
a. keamanan, manfaat, dan mutu; dan
b. Penandaan.

Bagian Kedua  
Keamanan, Manfaat, dan Mutu

Pasal 3
(1) Kriteria keamanan, manfaat dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. penggunaan bahan baku sesuai dengan 

ketentuan Farmakope Indonesia, Farmakope 
Herbal Indonesia, farmakope negara lain atau 
referensi ilmiah yang diakui;

b. pembuktian keamanan dan manfaat melalui 
empiris dan/atau ilmiah; dan

c. penerapan Cara Pembuatan yang Baik 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. CPOB;
b. CPOTB; dan/atau
c. CPPOB.

Pasal 4
Pembuktian keamanan dan manfaat melalui empiris 
dan/atau ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan referensi 
ilmiah, data nonklinik, dan/atau data klinik sesuai 
dengan perkembangan terkini ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang Suplemen Kesehatan.
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Pasal 5
(1) Suplemen Kesehatan dapat mengandung bahan 

aktif dan bahan tambahan.
(2) Dalam hal bahan aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa tumbuhan, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
a. telah dilengkapi informasi mengenai asal 

tumbuhan, bagian yang digunakan dan cara 
penyiapan; dan

b. telah dilakukan standardisasi, uji kualitatif, 
dan/atau uji kuantitatif senyawa aktif pada 
bahan baku dan produk jadi.

(3) Dalam hal pada kemasan Suplemen Kesehatan 
dicantumkan kandungan senyawa aktif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dilakukan uji kuantitatif.

Pasal 6
(1) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), dapat berupa:
a. pengawet;
b. pewarna;
c. pemanis;
d. perisa;
e. antikempal;
f. pengemulsi;
g. pelapis;
h. penstabil;
i. pelarut; dan/atau
j. bahan tambahan lain.

(2) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bahan tambahan yang 
diizinkan untuk digunakan dalam pembuatan 
Suplemen Kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dan bahan tambahan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 6 yang berasal dari selain tumbuhan, 
harus melampirkan dokumen sumber perolehan.

(2) Dokumen sumber perolehan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
(1) Uji stabilitas untuk pemenuhan kriteria mutu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dilakukan pada temperatur dan kelembaban 
zona IVb.

(2) Dalam hal produk tidak stabil sesuai dengan 
zona IVb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pelaku Usaha harus memberikan justifikasi dan 
melakukan pengujian stabilitas pada temperatur 
dan kelembaban yang sesuai.

Bagian Ketiga  
Penandaan

Pasal 9
(1) Pelaku Usaha dalam melakukan Penandaan 

Suplemen Kesehatan harus sesuai dengan 
persyaratan Penandaan.

(2) Persyaratan Penandaan Suplemen Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pencantuman informasi yang lengkap, objektif, dan 
tidak menyesatkan.

Pasal 10
(1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dicetak langsung atau melekat erat pada wadah 

dan/atau kemasan;
b. tidak mudah lepas; dan
c. tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh 

sinar matahari.
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(2) Dalam hal Suplemen Kesehatan dikemas dalam 
strip atau blister, Penandaan harus dicetak 
langsung pada kemasan.

Pasal 11
(1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) paling sedikit harus mencantumkan 
keterangan dan/atau informasi mengenai:
a. nama produk;
b. nama dan alamat industri dan/atau Pelaku 

Usaha;
c. nama dan alamat Pemberi Kontrak dan/atau 

Penerima Kontrak;
d. nama dan alamat Pemberi Lisensi dan/atau 

Penerima Lisensi;
e. ukuran, isi, berat bersih;
f. komposisi dalam kualitatif dan kuantitatif;
g. bahan tambahan secara kualitatif;
h. klaim kegunaan;
i. aturan pakai/cara penggunaan;
j. kontra indikasi, efek samping, dan peringatan 

jika ada;
k. nomor Izin Edar;
l. nomor bets/kode produksi;
m. kedaluwarsa;
n. kondisi penyimpanan;
o. 2D Barcode; dan
p. informasi lain yang berkaitan dengan 

keamanan, mutu atau asal bahan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Keterangan dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen 
yang disetujui oleh BPOM.

(3) Pencantuman keterangan dan/atau informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Pasal 12
(1) Keterangan dan/atau informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 harus menggunakan 
bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin.

(2) Dalam hal keterangan dan/atau informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
bahasa selain bahasa Indonesia, Pelaku Usaha 
harus mencantumkan padanan dari keterangan 
dan/atau informasi ke dalam bahasa Indonesia 
yang diperoleh dari penerjemah tersumpah di 
Indonesia.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk keterangan dan/
atau informasi yang dicantumkan menggunakan 
bahasa Inggris tidak diperlukan terjemahan dari 
penerjemah tersumpah.

(4) Jika Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
keterangan dan/atau informasi yang dicantumkan 
harus:
a. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di 

negara asal; dan
b. diverifikasi oleh notariat setempat.

Pasal 13
Dalam hal terjadi perubahan komposisi pada Suplemen 
Kesehatan sehingga berdampak pada aspek manfaat, 
nama produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf a harus diubah.

Pasal 14
Dalam hal terbukti secara hukum ada pihak lain yang 
lebih berhak menggunakan nama produk dan/atau 
desain pada Penandaan sebelum tanggal persetujuan 
Izin Edar, nama produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau desain Penandaan 
harus diubah.
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Pasal 15
Pencantuman Penandaan berupa informasi mengenai 
nilai gizi harus sesuai dengan hasil uji dari laboratorium 
di Indonesia yang terakreditasi atau laboratorium 
industri di Indonesia yang memiliki Sertifikat CPOB/
CPOTB.

Pasal 16
(1) Pelaku Usaha dapat mencantumkan klaim 

kegunaan dalam Penandaan Suplemen Kesehatan 
pada saat mengajukan permohonan Registrasi.

(2) Klaim kegunaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:
a. klaim umum atau nutrisi;
b. klaim fungsional; dan/atau
c. klaim menurunkan risiko penyakit.

(3) Suplemen Kesehatan tidak ditujukan untuk klaim 
pencegahan atau pengobatan suatu penyakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klaim kegunaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan yang mengatur mengenai klaim 
Suplemen Kesehatan.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penandaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 
mengatur mengenai Penandaan Suplemen Kesehatan.

BAB III  
REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18
(1) Suplemen Kesehatan yang akan diedarkan 

di wilayah Indonesia wajib memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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(2) Untuk menjamin Suplemen Kesehatan yang 
diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku 
Usaha wajib mengedarkan Suplemen Kesehatan 
yang telah memiliki Izin Edar.

(3) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diperoleh dengan mengajukan permohonan 
Registrasi.

(4) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disampaikan oleh Pelaku Usaha 
kepada Kepala Badan.

Pasal 19
(1) Kewajiban Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) dikecualikan bagi Suplemen 
Kesehatan yang dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia untuk penggunaan khusus.

(2) Pemasukan Suplemen Kesehatan untuk 
penggunaan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (4) dapat berupa Industri Farmasi, IOT, UKOT, 
Industri Pangan, Importir atau badan usaha di bidang 
pemasaran Suplemen Kesehatan.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21
(1) Permohonan Registrasi diajukan oleh Pelaku Usaha 

kepada BPOM melalui e-Registrasi.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:
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a. Registrasi Baru;
b. Registrasi Variasi; dan
c. Registrasi Ulang.

Pasal 22
Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) meliputi:
a. Suplemen Kesehatan Dalam Negeri;
b. Suplemen Kesehatan Khusus Ekspor; dan
c. Suplemen Kesehatan Impor.

Paragraf 2  
Suplemen Kesehatan Dalam Negeri

Pasal 23
Suplemen Kesehatan dalam negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. Suplemen Kesehatan yang dibuat di dalam negeri;
b. Suplemen Kesehatan yang dibuat berdasarkan 

kontrak;
c. Suplemen Kesehatan yang dibuat berdasarkan 

Lisensi; dan/atau
d. Suplemen Kesehatan yang dibuat berdasarkan 

paten.

Pasal 24
(1) Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan yang 

dibuat di dalam negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf a diajukan oleh Pelaku 
Usaha.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki izin Industri Farmasi, IOT, UKOT atau 

Industri Pangan; dan
b. telah menerapkan Cara Pembuatan yang Baik 

yang dibuktikan dengan sertifikat.
(3) Industri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a yang membuat Suplemen Kesehatan 
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wajib memperoleh surat rekomen dasi telah 
menerapkan CPOTB.

Pasal 25
(1) Suplemen Kesehatan yang dibuat berdasarkan 

kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf b meliputi:
a. sebagian tahapan pembuatan; atau
b. seluruh tahapan pembuatan.

(2) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kontrak.

(3) Pemberi Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) sebagai Pemegang Izin Edar.

(4) Pemberi Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:
a. memiliki izin Industri Farmasi, izin Industri di 

bidang Obat Tradisional, izin Industri Pangan 
atau izin badan usaha di bidang pemasaran 
Suplemen Kesehatan;

b. memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik; 
dan

c. memiliki dokumen perjanjian kontrak.
(5) Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan bagi 
badan usaha di bidang pemasaran Suplemen 
Kesehatan.

(6) Dalam hal Pemberi Kontrak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berupa badan usaha di 
bidang pemasaran Suplemen Kesehatan, harus 
memiliki laboratorium pengujian mutu dengan 
penanggung jawab seorang apoteker dan dilakukan 
pemeriksaan secara berkala.

Pasal 26
(1) Dokumen perjanjian kontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c paling 
sedikit harus memuat kesepakatan mengenai:
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a. masa berlaku kontrak;
b. nama dan komposisi Suplemen Kesehatan yang 

dikontrakkan; dan
c. tahapan pembuatan yang dilakukan oleh 

Penerima Kontrak.
(2) Penerima Kontrak pembuatan Suplemen Kesehatan 

harus memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 
sesuai dengan bentuk sediaan yang dikontrakkan.

Pasal 27
(1) Pemberi Kontrak dan Penerima Kontrak ber-

tanggung jawab terhadap keamanan, manfaat, dan 
mutu Suplemen Kesehatan yang dibuat.

(2) Pemberi Kontrak dapat mengajukan penambahan 
dan atau perubahan tempat produksi (alternative 
site) untuk mengantisipasi keadaan kahar 
(force majeure) sebagaimana tercantum dalam 
kesepakatan kontrak.

(3) Pemberi Kontrak wajib mendaftarkan penambahan 
dan atau perubahan tempat produksi (alternative 
site) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai 
Registrasi Variasi Mayor.

(4) Penerima Kontrak dilarang mengalihkan pembuatan 
Suplemen Kesehatan yang dikontrakkan kepada 
pihak ketiga.

Pasal 28
(1) Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan 

yang dibuat berdasarkan Lisensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diajukan oleh 
Pelaku Usaha sebagai penerima Lisensi.

(2) Pemberi Lisensi dalam pengajuan Registrasi 
Suplemen Kesehatan yang dibuat di dalam negeri 
berdasarkan Lisensi terdiri atas:
a. industri di luar negeri; atau
b. badan riset pemilik formula dan teknologi di 

dalam negeri



67Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2020

(3) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:
a. memiliki izin Industri Farmasi, industri di 

bidang Obat Tradisional dan Industri Pangan;
b. memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 

untuk bentuk sediaan yang di lisensikan;
c. memiliki dokumen perjanjian Lisensi;dan
d. memiliki Certificate of Free Sale atau Certificate 

of Pharmaceutical Product dengan ketentuan 
sebagai berikut:
1. diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang 

berwenang di negara asal atau lembaga lain 
yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara 
asal dengan surat bukti penunjukan; dan

2. disahkan oleh pejabat perwakilan 
Pemerintah Republik Indonesia di negara 
setempat.

(4) Dokumen perjanjian Lisensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit harus 
memuat keterangan mengenai:
a. masa berlaku Lisensi; dan
b. nama produk dan komposisi Suplemen 

Kesehatan yang dilisensikan.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf d dikecualikan bagi pemberi Lisensi yang 
berasal dari badan riset pemilik formula dan 
teknologi di dalam negeri.

(6) Penerima Lisensi bertanggung jawab terhadap 
keamanan, manfaat, dan mutu Suplemen 
Kesehatan yang dibuat berdasarkan Lisensi.

Pasal 29
(1) Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan yang 

dibuat berdasarkan paten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf d diajukan oleh:



68 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

a. Pelaku Usaha pemilik hak paten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
atau

b. Pelaku Usaha yang ditunjuk oleh pemilik hak 
paten.

(2) Hak paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dibuktikan dengan sertifikat paten.

(3) Dalam hal permohonan Registrasi diajukan oleh 
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, harus dibuktikan dengan dokumen 
pengalihan hak paten.

(4) Dokumen pengalihan hak paten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang paten.

Paragraf 3  
Suplemen Kesehatan yang Dibuat Khusus Ekspor

Pasal 30
(1) Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan yang 

dibuat di dalam negeri khusus ekspor diajukan 
oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memiliki izin Industri Farmasi, 
IOT, UKOT, Industri Pangan atau badan usaha di 
bidang pemasaran.

Pasal 31
(1) Pembuatan Suplemen Kesehatan khusus ekspor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi aspek keamanan, manfaat dan 

mutu; dan
b. diproduksi dengan menerapkan Cara 

Pembuatan yang Baik yang dibuktikan dengan 
sertifikat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan jika Pelaku Usaha dapat melampirkan 
dokumen persetujuan dari negara tujuan.
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Pasal 32
Suplemen Kesehatan yang dibuat khusus ekspor 
dilarang diedarkan di wilayah Indonesia.

Paragraf 4  
Suplemen Kesehatan Impor

Pasal 33
(1) Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan Impor 

diajukan oleh Pelaku Usaha.
(2) Suplemen Kesehatan impor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam bentuk:
a. produk ruahan; atau
b. produk jadi.

Pasal 34
(1) Suplemen Kesehatan impor dalam bentuk produk 

ruahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (2) huruf a harus diimpor oleh Importir yang 
memiliki:
a. tanda pengenal sebagai Importir;
b. badan usaha di bidang pemasaran Suplemen 

Kesehatan; dan
c. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai 

dengan bentuk sediaan produk.
(2) Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi 
badan usaha di bidang pemasaran Suplemen 
Kesehatan.

(3) Dalam hal pemasukan Suplemen Kesehatan dalam 
bentuk produk ruahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a yang diimpor oleh 
badan usaha di bidang pemasaran, harus disertai 
perjanjian kerja sama dengan industri yang 
memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik.

Pasal 35
Dalam hal pemasukan Suplemen Kesehatan dalam 
bentuk produk jadi sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 33 ayat (2) huruf b ke dalam wilayah Indonesia 
dilakukan oleh Importir produsen, hanya diperbolehkan 
dalam bentuk sediaan di luar fasilitas produksi yang 
dimiliki sesuai dengan izin usaha atau izin industri.

Pasal 36
(1) Dalam hal Suplemen Kesehatan impor yang 

dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia berupa 
produk jadi, Penandaan harus sudah dicantumkan 
pada saat memasuki wilayah negara Indonesia.

(2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus sesuai dengan informasi dan/atau 
keterangan dalam surat keputusan persetujuan 
Registrasi yang telah disetujui oleh BPOM.

Pasal 37
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. memiliki izin Importir di bidang Suplemen 

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan;

b. memiliki surat penunjukan keagenan dan hak 
untuk melakukan Registrasi dari industri di 
negara asal yang masih berlaku untuk jangka 
waktu paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat 
Registrasi;

c. melampirkan metode dan hasil pengujian mutu 
bahan baku dan produk jadi;

d. melampirkan hasil pengujian mutu produk jadi 
dari laboratorium terakreditasi di Indonesia 
atau laboratorium industri di Indonesia yang 
memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 
dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun 
setelah diterbitkan oleh pihak laboratorium;

e. melampirkan hasil uji toksisitas dan uji 
farmakodinamik sesuai dengan sifat peng-
gunaan produk;
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f. melampirkan hasil uji tolerabilitas berupa uji 
klinik pada populasi Indonesia;

g. melampirkan contoh produk, kemasan, dan 
Penandaan asli yang beredar di negara asal;

h. melampirkan daftar dan alamat seluruh 
fasilitas penyimpanan produk yang digunakan; 
dan

i. memiliki penanggung jawab apoteker 
yang dibuktikan dengan surat pernyataan 
bermaterai.

(2) Surat penunjukan keagenan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat 
keterangan mengenai:
a. masa berlaku penunjukan keagenan;
b. nama dan bentuk sediaan; dan
c. tanda tangan industri di negara asal

(3) Jika pada saat Registrasi diperlukan pemastian 
profil keamanan Suplemen Kesehatan, Pelaku 
Usaha harus melampirkan uji toksisitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(4) Jika pada saat Registrasi diperlukan pemastian 
profil manfaat Suplemen Kesehatan, Pelaku 
Usaha harus melampirkan hasil pengujian 
farmakodinamik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e.

(5) Jika pada saat Registrasi diperlukan pemastian 
profil manfaat dan/atau keamanan Suplemen 
Kesehatan, Pelaku Usaha harus melampirkan uji 
tolerabilitas terhadap populasi penduduk Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 38
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Registrasi 
Suplemen Kesehatan impor harus melampirkan 
Certificate of Free Sale atau Certificate of Pharmaceutical 
Product dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sertifikat yang masih berlaku;
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b. sertifikat diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang 
berwenang atau lembaga lain yang ditunjuk oleh 
pemerintah dari negara asal dilengkapi dengan 
surat keterangan penunjukkan dari otoritas 
pemerintah yang berwenang; dan

c. sertifikat telah disahkan oleh pejabat perwakilan 
Pemerintah Republik Indonesia setempat.

Pasal 39
(1) Petugas melakukan audit terhadap fasilitas 

penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf h.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum Pelaku Usaha menyerahkan 
dokumen permohonan pendaftaran akun dan 
dokumen Registrasi.

Pasal 40
(1) Industri negara asal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 huruf b harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 

sesuai dengan bentuk sediaan yang diimpor; 
dan

b. sertifikat Cara Pembuatan yang Baik diterbitkan 
oleh otoritas pemerintah yang berwenang di 
negara asal.

(2) Dalam hal Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Cara 
Pembuatan yang Baik di bidang Pangan, Importir 
harus melampirkan dokumen Site Master File (SMF) 
dari produsen di negara asal.

(3) Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki 
masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun pada 
saat Registrasi.

(4) Dalam hal sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
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mencantumkan masa berlaku, Pelaku Usaha 
harus melampirkan hasil inspeksi industri dari 
negara asal paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang 
berwenang di negara asal.

(6) Petugas dapat melakukan pemeriksaan setempat 
terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau 
ketentuan Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41
Importir bertanggung jawab terhadap keamanan, 
manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan yang diimpor.

Bagian Ketiga  
Kategori

Pasal 42
Registrasi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Kategori 1 (satu) untuk bahan aktif tunggal atau 

kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan 
dan manfaatnya; dan

b. Kategori 2 (dua) untuk:
1. bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru;
2. posologi baru;
3. klaim baru;
4. bentuk sediaan baru; dan
5. belum diketahui profil keamanan dan 

manfaatnya.

Pasal 43
(1) Registrasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Kategori 3 yang merupakan Registrasi Variasi 

Minor dengan notifikasi;
b. Kategori 4 yang merupakan Registrasi Variasi 

Minor dengan persetujuan; dan
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c. Kategori 5 yang merupakan Registrasi Variasi 
Mayor.

(2) Registrasi Variasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Pasal 44
(1) Kategori Registrasi ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan 
Kategori 6.

(2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tanpa disertai dengan perubahan.

Pasal 45
Dalam hal Suplemen Kesehatan yang dibuat di dalam 
negeri khusus ekspor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1), untuk Registrasi baru, Registrasi 
Variasi dan Registrasi Ulang merupakan Kategori 7.

Bagian Keempat  
Tata Laksana E-Registrasi

Paragraf 1  
Pendaftaran Akun

Pasal 46
(1) Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran akun 

pada saat mengajukan permohonan Registrasi 
Suplemen Kesehatan baru, Suplemen Kesehatan 
variasi, dan Suplemen Kesehatan ulang.

(2) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimulai dengan pendaftaran akun 
perusahaan terlebih dahulu.

(3) Pendaftaran akun perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk 
mendapatkan nama pengguna (user id) dan kata 
sandi (password).
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Pasal 47
(1) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1) dilakukan melalui subsite layanan 
daring e-registration Badan Pengawas Obat dan 
Makanan dengan alamat https://asrot.pom.go.id/
asrot.

(2) Pelaku Usaha harus mengisi data Registrasi pada 
aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara elektronik.

(3) Pelaku Usaha harus menyerahkan dokumen 
pendukung data Registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk dilakukan verifikasi oleh 
Petugas.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagai
mana dimaksud pada ayat (3) dokumen Registrasi 
dinyatakan lengkap dan benar, Pelaku Usaha 
mendapatkan nama pengguna (user id) dan kata 
sandi (password).

Pasal 48
(1) Nama pengguna (user id) dan kata sandi (password) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) 
merupakan data rahasia perusahaan.

(2) Perusahaan bertanggung jawab apabila terjadi 
penyalahgunaan terhadap nama pengguna (user id) 
dan kata sandi (password) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

Pasal 49
(1) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 dan Pasal 47 hanya dilakukan 1 (satu) 
kali sepanjang tidak terjadi perubahan data Pelaku 
Usaha.

(2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus:
a. menyampaikan pemberitahuan perubahan 

data; atau
b. mengajukan pendaftaran akun kembali.

https://asrot.pom.go.id/asrot
https://asrot.pom.go.id/asrot
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Paragraf 2  
Dokumen Registrasi

Pasal 50
Dokumen Registrasi merupakan dokumen rahasia 
yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan 
evaluasi oleh petugas yang berwenang.

Pasal 51
(1) Dokumen Registrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 meliputi:
a. Dokumen Administratif;
b. Dokumen Keamanan, Manfaat dan Mutu; dan
c. Dokumen Penandaan.

(2) Dokumen Registrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat menggunakan bahasa Indonesia 
dan/atau bahasa Inggris.

(3) Dokumen Penandaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan rancangan 
kemasan yang akan diedarkan.

(4) Keterangan paling sedikit yang wajib dicantumkan 
oleh Pelaku Usaha pada rancangan kemasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3  
Pengajuan Permohonan E-Registrasi Baru

Pasal 52
(1) Tahapan e-Registrasi baru terdiri atas:

a. pra Registrasi; dan
b. Registrasi.

(2) Tahapan pra Registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. tahap pemeriksaan dan penilaian dokumen 

administrasi;
b. pemeriksaan data formula;
c. penentuan kategori; dan
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d. penentuan biaya Registrasi.

Pasal 53
(1) Petugas melakukan evaluasi pada tahapan pra 

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (1) huruf a.

(2) Evaluasi tahap pra Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 
(lima belas) Hari terhitung sejak permohonan pra 
Registrasi diterima.

Pasal 54
(1) Keputusan terhadap evaluasi pada saat tahap pra 

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
berupa:
a. diterima; atau
b. ditolak.

(2) Keputusan terhadap evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan menggunakan 
format formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 55
(1) Keputusan diterima pada tahap pra Registrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) 
huruf a berlaku paling lama 20 (dua puluh) Hari 
sejak tanggal diterbitkan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar untuk tahapan Registrasi.

(3) Dalam hal permohonan pada tahap pra Registrasi 
diterima, Pelaku Usaha harus menyampaikan 
dokumen Registrasi secara lengkap dan benar 
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika Pelaku Usaha tidak mampu memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pelaku Usaha harus mengulang proses pengajuan 
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Registrasi melalui pengajuan permohonan tahap 
pra Registrasi.

Pasal 56
(1) Tahapan Registrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi evaluasi 
terhadap dokumen keamanan, manfaat, mutu dan 
Penandaan.

(2) Dokumen keamanan, manfaat, mutu dan 
Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha terdiri 
atas:
a. surat keputusan hasil evaluasi pra Registrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) 
huruf a; dan

b. Dokumen Registrasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4  
Pengajuan Permohonan E-Registrasi Variasi

Pasal 57
(1) Pengajuan permohonan e-Registrasi Variasi 

dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan 
dokumen Registrasi Variasi sesuai dengan 
perubahan yang diajukan.

(2) Pengajuan permohonan e-Registrasi Variasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Paragraf 5  
Pengajuan Permohonan E-Registrasi Ulang

Pasal 58
(1) Dalam hal Suplemen Kesehatan masih akan 

diedarkan, Pelaku Usaha wajib mengajukan 
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permohonan e-Registrasi Ulang untuk memper-
panjang masa berlaku Izin Edar.

(2) Pengajuan permohonan e-Registrasi ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pelaku Usaha paling cepat 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender dan paling lambat 
1 (satu) hari kalender sebelum masa berlaku Izin 
Edar berakhir.

Pasal 59
(1) Nomor Izin Edar Suplemen Kesehatan dinyatakan 

gugur apabila Suplemen Kesehatan yang telah 
berakhir masa berlaku Izin Edar oleh Pelaku Usaha 
tidak diajukan permohonan e-Registrasi ulang 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (2).

(2) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali 
permohonan e-Registrasi Baru terhadap Suplemen 
Kesehatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60
Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan 
e-Registrasi Ulang harus melampirkan dokumen 
sebagai berikut:
a. persetujuan Izin Edar dan Penandaan yang 

disetujui;
b. persetujuan variasi dan Penandaan terakhir yang 

disetujui;
c. formula produk;
d. surat pernyataan produk masih diproduksi dan 

diedarkan dengan menyatakan nomor bets terakhir 
yang diproduksi;

e. surat keterangan impor terakhir untuk Suplemen 
Kesehatan Impor;

f. surat penunjukan keagenan dan hak untuk 
melakukan Registrasi dari industri di negara asal 
yang masih berlaku; dan
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g. hasil uji stabilitas berkala (real time) sampai dengan 
masa kedaluwarsa.

Paragraf 6  
Layanan Prioritas

Pasal 61
(1) Pelaku Usaha yang melakukan e-Registrasi dapat 

diberikan layanan prioritas.
(2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha di bidang Suplemen Kesehatan 

yang telah terdaftar di BPOM serta memiliki 
nomor Izin Edar Suplemen Kesehatan;

b. pendaftaran layanan prioritas hanya berlaku 
untuk Registrasi produk baru dalam negeri;

c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di 
bidang obat dan makanan;

d. tertib dokumen administrasi dengan tidak 
melakukan pemalsuan dokumen, telah 
melakukan pembaharuan izin produksi;

e. memiliki apoteker atau tenaga teknis 
kefarmasian sebagai penanggung jawab 
registrasi;

f. tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan 
izin edar;

g. tidak pernah mendapatkan surat peringatan 
terkait pelanggaran dan/atau tercantum dalam 
peringatan publik (public warning) terkait 
kasus bahan kimia obat Suplemen Kesehatan 
ilegal selama 2 (dua) tahun terakhir;

h. tidak pernah mendapatkan surat peringatan 
keras selain surat peringatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g selama 2 (dua) tahun 
terakhir; dan

i. diutamakan bagi perusahaan yang telah 
memiliki sistem pelaporan efek samping.
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(3) Tata cara layanan prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 62
(1) Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap:

a. kelengkapan dokumen yang diserahkan;
b. kebenaran dan keabsahan informasi yang 

tercantum dalam dokumen Registrasi;
c. perubahan data dan informasi produk yang 

sedang dalam proses pengajuan permohonan 
Registrasi atau telah memiliki nomor Izin Edar; 
dan

d. penyediaan baku pembanding sesuai dengan 
kebutuhan dalam rangka pengawasan.

(2) Pelaku Usaha wajib memproduksi atau mengimpor 
Suplemen Kesehatan yang telah mendapat Izin 
Edar dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak tanggal persetujuan Izin Edar.

(3) Tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara 
tertulis dalam surat pernyataan menggunakan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

(4) Komisaris, direksi dan/atau pimpinan perusahaan 
Pelaku Usaha harus tidak pernah terbukti secara 
hukum dan/atau tidak terlibat tindak pidana di 
bidang obat dan makanan.
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Bagian Keenam  
Evaluasi dan Pemberian Keputusan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 63
(1) BPOM melakukan evaluasi terhadap setiap 

pengajuan permohonan Registrasi yang telah 
diterima secara lengkap.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penilaian terhadap kriteria keamanan, 
manfaat, mutu, dan Penandaan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan.

Paragraf 2  
Jangka Waktu Evaluasi

Pasal 64
Jangka waktu evaluasi produk Suplemen Kesehatan 
untuk e-Registrasi Baru sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a. Kategori 1 (satu) paling lama 30 (tiga puluh) Hari; 

dan
b. Kategori 2 (dua) paling lama 50 (lima puluh) Hari.

Pasal 65
Jangka waktu evaluasi produk Suplemen Kesehatan 
untuk e-Registrasi variasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. Kategori 3 (tiga) paling lama 5 (lima) Hari;
b. Kategori 4 (empat) paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
c. Kategori 5 (lima) paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
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Pasal 66
Jangka waktu evaluasi produk Suplemen Kesehatan 
untuk e-Registrasi ulang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 yang merupakan kategori 6 (enam) 
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 67
Jangka waktu evaluasi produk Suplemen Kesehatan 
bagi Registrasi khusus ekspor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 yang merupakan kategori 7 (tujuh) 
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 68
Jangka waktu evaluasi untuk produk Suplemen 
Kesehatan yang diajukan permohonan e-Registrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dihitung sejak:
a. diterimanya dokumen Registrasi secara lengkap; 

dan
b. diterimanya dokumen perubahan status 

pembayaran biaya Registrasi sampai dengan 
keputusan diterbitkan.

Paragraf 3  
Tim Penilai dan Komite Nasional Penilai 

Suplemen Kesehatan

Pasal 69
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
dilakukan oleh:
a. Tim Penilai Keamanan, Manfaat, dan Mutu; dan/

atau
b. Komite Nasional Penilai Suplemen Kesehatan 

yang selanjutnya ditulis sebagai KOMNAS Penilai 
Suplemen Kesehatan.

Pasal 70
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

huruf a terdiri atas petugas yang ditetapkan oleh 
Kepala Badan.
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(2) KOMNAS Penilai Suplemen Kesehatan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dapat 
terdiri atas:
a. akademisi;
b. peneliti;
c. praktisi; dan
d. regulator yang karena keahlian dan 

pengalamannya diperlukan untuk mem berikan 
saran, tanggapan dan masukan terhadap 
kriteria keamanan, manfaat dan mutu 
Suplemen Kesehatan untuk:
1. Registrasi Baru Kategori 2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 huruf b; dan
2. Registrasi Variasi Mayor Kategori 5 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1) huruf c.

(3) Tim Penilai dan KOMNAS Penilai Suplemen 
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 4  
Dengar Pendapat

Pasal 71
(1) Kepala Badan dapat meminta klarifikasi kepada 

Pelaku Usaha melalui mekanisme dengar pendapat 
yang disampaikan secara tertulis.

(2) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Pelaku Usaha untuk 
pelaksanaan dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72
(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 

dengar pendapat melalui permintaan tertulis yang 
disampaikan kepada BPOM.

(2) Mekanisme dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali.
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Pasal 73
Kepala Badan menyampaikan keputusan hasil evaluasi 
dengar pendapat secara tertulis kepada Pelaku Usaha 
paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak surat 
permohonan dengar pendapat diterima oleh BPOM.

Paragraf 5  
Penerbitan Keputusan

Pasal 74
(1) Kepala Badan menerbitkan keputusan terhadap 

hasil evaluasi Suplemen Kesehatan yang diajukan 
oleh Pelaku Usaha melalui pengajuan permohonan 
Registrasi.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:
a. persetujuan;
b. permintaan tambahan data; atau
c. penolakan.

Pasal 75
(1) Kepala Badan menerbitkan Keputusan Persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) 
huruf a jika berdasarkan hasil evaluasi telah 
memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan 
Registrasi Suplemen Kesehatan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keputusan terhadap:
a. izin Edar;
b. registrasi variasi minor dengan notifikasi;
c. registrasi variasi minor dengan persetujuan;
d. registrasi variasi mayor;
e. registrasi ulang; atau
f. registrasi khusus ekspor.

Pasal 76
Penerbitan keputusan berupa persetujuan Izin Edar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) 
huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
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dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 77
Penerbitan keputusan berupa persetujuan Registrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76
dilaksanakan secara elektronik yang tidak memerlukan 
cap dan tanda tangan basah.

Pasal 78
Dalam hal berdasarkan evaluasi BPOM menerbitkan 
keputusan berupa persetujuan terhadap Permohonan 
Registrasi Variasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pelaku 
Usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. wajib melaksanakan keputusan tersebut paling 

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan 
diterbitkan;

b. kemasan lama dapat beredar paling lama 1 (satu) 
tahun sejak tanggal persetujuan diterbitkan; dan

c. Suplemen Kesehatan dengan kemasan lama yang 
diproduksi sebelum pelaksanaan persetujuan 
Registrasi Variasi dapat diedarkan sepanjang 
masih memenuhi persyaratan mutu, kecuali variasi 
perubahan komposisi.

Pasal 79
Pelaku Usaha wajib melaporkan jumlah, nomor bets, 
dan tanggal kedaluwarsa bets terakhir yang diedarkan 
kepada Kepala Badan sebelum persetujuan Registrasi 
Variasi diterbitkan.

Pasal 80
(1) Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa 

permintaan tambahan data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b jika berdasarkan 
hasil evaluasi belum memenuhi ketentuan dan/
atau persyaratan Registrasi Suplemen Kesehatan.
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(2) Keputusan berupa permintaan tambahan data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dan disampaikan kepada Pelaku Usaha secara 
tertulis menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pelaku Usaha harus menyampaikan tambahan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal surat permintaan tambahan data.

(4) Apabila diperlukan tambahan data kembali, Pelaku 
Usaha harus menyampaikan kembali tambahan 
data kepada BPOM paling lama 40 (empat puluh) 
hari kalender terhitung sejak tanggal surat 
permintaan tambahan data kedua.

(5) BPOM melakukan evaluasi terhadap tambahan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan/
atau Pasal 68.

Pasal 81
(1) Permohonan Registrasi ditolak oleh BPOM apabila 

Pelaku Usaha tidak mampu menyampaikan 
tambahan data sesuai dengan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) 
dan ayat (4).

(2) Pelaku usaha dapat mengambil dokumen Registrasi 
yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) 
Hari.

Pasal 82
(1) Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa 

penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (2) huruf c jika berdasarkan hasil evaluasi 
Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan dan/
atau persyaratan Registrasi.
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(2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6  
Permohonan Peninjauan Kembali

Pasal 83
(1) Dalam hal Pelaku Usaha keberatan terhadap 

keputusan berupa penolakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang diterbitkan 
oleh BPOM, Pelaku Usaha dapat mengajukan 
permohonan peninjauan kembali.

(2) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha 
disertai dengan kelengkapan data baru atau data 
yang sudah pernah diajukan beserta justifikasi.

(3) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 
apabila dalam proses evaluasi Registrasi diperlukan 
bukti dukung berupa data praklinik dan/atau data 
klinik.

(4) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 
oleh Pelaku Usaha kepada Kepala Badan paling 
lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal 
terbit surat penolakan.

Pasal 84
(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 

peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Kepala Badan menerbitkan keputusan terhadap 
pengajuan permohonan peninjauan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lama 100 (seratus) Hari sejak surat 
permohonan peninjauan kembali diterima.
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(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:
a. persetujuan; atau
b. penolakan.

Pasal 85
(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 

Registrasi Baru apabila berdasarkan evaluasi, 
Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa:
a. penolakan terhadap permohonan Registrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang 
diajukan oleh Pelaku Usaha; atau

b. penolakan terhadap permohonan peninjauan 
kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (3) huruf b yang diajukan oleh 
Pelaku Usaha.

(2) Permohonan Registrasi Baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Pelaku 
Usaha dilengkapi dengan data dukung yang baru.

Bagian Ketujuh  
Produk yang Tidak Dapat Dilakukan Registrasi

Pasal 86
Produk yang tidak dapat dilakukan Registrasi dapat 
berupa:
a. bentuk sediaan injeksi dan tetes mata;
b. produk yang mengandung bahan vitamin, mineral, 

asam amino dan/atau bahan lain melebihi batas 
maksimum sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

c. produk yang mengandung bahan lain yang 
berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau 
berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini;
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d. produk yang mengandung etil alkohol dengan 
kadar lebih besar dari 1% (satu persen) dan dalam 
bentuk sediaan cairan oral;

e. produk yang mengandung obat, bahan kimia obat, 
narkotika atau psikotropika; dan

f. produk yang mengandung hewan atau tumbuhan 
yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

BAB IV  
MASA BERLAKU IZIN EDAR

Pasal 87
(1) Izin Edar berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diperpanjang melalui mekanisme e-Registrasi 
ulang.

(3) Masa berlaku Izin Edar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan untuk Registrasi 
berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau 
penunjukan keagenan dengan masa berlaku 
kurang dari 5 (lima) tahun.

(4) Masa berlaku Izin Edar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sesuai dengan masa berlaku perjanjian 
kerja sama dan/atau penunjukan keagenan.

Pasal 88
Suplemen Kesehatan yang telah habis masa berlaku 
Izin Edarnya dan tidak diperpanjang dinyatakan 
sebagai Suplemen Kesehatan yang tidak memiliki Izin 
Edar.
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BAB V  
BIAYA

Pasal 89
(1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan 

Registrasi untuk tahap pra Registrasi dan 
Registrasi dikenai biaya sebagai penerimaan negara 
bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengajuan permohonan Registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya 
yang telah dibayarkan oleh Pelaku Usaha tidak 
dapat ditarik kembali.

BAB VI  
EVALUASI KEMBALI

Pasal 90
(1) Kepala Badan dapat melakukan evaluasi kembali 

terhadap Suplemen Kesehatan yang beredar.
(2) Evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan hasil 
pemantauan ditemukan perkembangan baru 
mengenai keamanan, manfaat, dan mutu Suplemen 
Kesehatan yang berpengaruh pada kesehatan dan 
keselamatan masyarakat.

(3) Data dan/atau informasi mengenai kriteria 
keamanan yang berpengaruh pada kesehatan dan 
keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat diperoleh melalui pelaporan efek samping.

(4) Terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Kepala Badan menerbitkan keputusan 
berupa:
a. perubahan Penandaan;
b. perbaikan komposisi/formula;
c. pemberian batasan penggunaan;
d. penarikan produk dari peredaran;
e. pembekuan Izin Edar; dan/atau
f. pembatalan Izin Edar.
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(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara tertulis kepada Pelaku Usaha 
untuk ditindaklanjuti.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 91
(1) Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 18 dikenai 

sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penarikan produk Suplemen Kesehatan dari 

peredaran;
c. pembatalan proses Registrasi;
d. penundaan pelayanan Registrasi produk 

Suplemen Kesehatan;
e. larangan mengajukan permohonan 

Registrasi Suplemen Kesehatan; dan/atau
f. pembatalan Izin Edar.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan oleh Kepala Badan.

(3) Sanksi administratif berupa penundaan pelayanan 
Registrasi produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha dengan sengaja mengedarkan 

produk Suplemen Kesehatan yang tidak sesuai 
dengan Penandaan dan/atau dokumen Izin 
Edar yang telah disetujui oleh BPOM;

b. iklan Suplemen Kesehatan tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pelaku Usaha melanggar ketentuan di bidang 
produksi, distribusi, dan/atau importasi di 
bidang Suplemen Kesehatan; dan/atau

d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelaporan 
terkait dengan perubahan pada kriteria 
keamanan, manfaat dan mutu Suplemen 
Kesehatan.
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(4) Sanksi administratif berupa penundaan 
pelayanan Registrasi produk Suplemen Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Sanksi administratif berupa larangan mengajukan 
permohonan Registrasi sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e diterbitkan apabila:
a. pada saat mengajukan permohonan Registrasi 

Pelaku Usaha dengan sengaja memberikan 
dokumen Registrasi palsu atau yang 
dipalsukan; dan/atau

b. Pelaku Usaha dengan sengaja menambahkan 
bahan selain yang telah disetujui oleh BPOM 
dalam dokumen izin edar.

(6) Sanksi administratif berupa larangan meng ajukan 
permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e berlaku paling lama 3 (tiga) 
tahun.

(7) Sanksi administratif berupa pembatalan Izin Edar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai 
berikut:
a. apabila berdasarkan penelitian dan/atau 

pemantauan Suplemen Kesehatan yang telah 
memiliki izin edar, di peredaran terbukti tidak 
memenuhi kriteria dan persyaratan Registrasi 
Suplemen Kesehatan;

b. iklan Suplemen Kesehatan tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Suplemen Kesehatan yang diedarkan tidak 
sesuai dengan Penandaan dan/atau dokumen 
yang disetujui pada saat memperoleh Izin Edar 
atau persetujuan perubahan data;

d. tidak melakukan produksi atau impor selama 2 
(dua) tahun berturut-turut;

e. Izin Industri yang dimiliki oleh Industri 
Farmasi, IOT, UKOT, Industri di bidang Pangan 
atau Importir Pemegang Izin Edar dicabut;
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f. melakukan pelanggaran di bidang produksi, 
distribusi, dan/atau importasi di bidang 
Suplemen Kesehatan;

g. masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan yang 
Baik telah habis dan tidak diperpanjang;

h. Pemegang Izin Edar memberikan dokumen 
Registrasi palsu atau yang dipalsukan;

i. Pemegang Izin Edar tidak melakukan pelaporan 
terkait dengan perubahan pada kriteria 
keamanan, manfaat dan mutu Suplemen 
Kesehatan; dan/atau

j. atas permohonan Pemegang Izin Edar.

Pasal 92
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan sesuai dengan 
Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai 
tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93
(1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan 

Registrasi sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata 
Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan.

(2) Izin Edar Suplemen Kesehatan yang telah 
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa 
berlaku Izin Edar dan paling lama 2 (dua) tahun 
wajib menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini.
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BAB IX  
PENUTUP

Pasal 94
Seluruh Suplemen Makanan yang telah terdaftar 
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus 
dimaknai sebagai Suplemen Kesehatan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 95
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata 
Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA ,

ttd .

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 610
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LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

DOKUMEN PENANDAAN

KETERANGAN MINIMAL YANG HARUS DICANTUMKAN  
PADA RANCANGAN ETIKET, STRIP/BLISTER, KEMASAN SEKUNDER 

DAN BROSUR

Informasi yang harus 
dicantumkan

Kemasan 
Sekunder

Etiket/ 
Label/ 
Sachet

Strip/ 
Blister Brosur

1. Nama produk

2. Suplemen Kesehatan ±

2. Bentuk sediaan

3. Besar kemasan –

4. Komposisi dalam 
kualitatif dan 
kuantitatif

–

5. Nama dan alamat 
produsen (Nama kota 
dan negara)*

6. Nama dan alamat 
importir (Nama kota 
dan negara)*

7. Nama dan alamat 
pemberi / penerima 
lisensi (Nama kota dan 
negara)*

8. Nama dan alamat 
pemberi / penerima 
kontrak (Nama kota 
dan negara)*

9. Nomor izin edar

Lampiran I Dokumen Penandaan
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Informasi yang harus 
dicantumkan

Kemasan 
Sekunder

Etiket/ 
Label/ 
Sachet

Strip/ 
Blister Brosur

10. Nomor bets/kode 
produksi

–

11. Batas kedaluwarsa –

12. Klaim Kegunaan –

13. Aturan Pakai/ Cara 
Penggunaan

–

14. Efek samping, 
Peringatan- Perhatian, 
Kontra Indikasi, Interaksi 
Obat (bila ada)

± ± –

15. Kondisi penyimpanan –

16. Informasi khusus 
(misal berkaitan 
dengan asal bahan 
tertentu, kadar alkohol, 
penggunaan radiasi, 
bahan yang berasal dari 
GMO (Genetic Modify 
Organism).

–

17. Informasi bahan pemanis, 
pewarna, pengawet, dan 
perisa

± –

Keterangan:
 : Informasi harus dicantumkan

± :  Informasi dapat dicantumkan atau dapat dengan menyebutkan 
‘Lihat Brosur’ bila kemasan tidak dapat memuat informasi tersebut. 
Bila tidak tersedia brosur, maka informasi lengkap nomor 1 – 16 
harus disertakan pada etiket/label

– : Informasi tidak perlu dicantumkan
* : Sesuai dengan status produk

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

REGISTRASI VARIASI

A.	 Kategori	3	:	Registrasi	Variasi	Minor	dengan	Notifikasi

Registrasi variasi minor dengan notifikasi dapat dilakukan melalui 
mekanisme perubahan terlebih dahulu dan kemudian melakukan 
pelaporan paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan. Jenis 
perubahan pada registrasi variasi minor dengan notifikasi sebagaimana 
tercantum dalam ndus berikut:

No. Jenis Perubahan
1 Perubahan desain kemasan yang tidak berpengaruh terhadap 

aspek keamanan, manfaat, dan/atau mutu Suplemen Kesehatan 
serta tidak mengubah informasi pada persetujuan Izin Edar 
meliputi perubahan:
- warna desain kemasan,
- tata letak gambar ataupun informasi produk,
- jenis atau ukuran tulisan,
- logo perusahaan,
- logo halal,
- penghilangan bahasa asing dari penandaan,
- bentuk dan/atau dimensi kemasan tanpa perubahan 
spesifikasi kemasan dan ukuran

2 Perubahan sistem penomoran bets

3 Perubahan atau penambahan imprint bossing atau tanda lain 
pada tablet atau perubahan atau penambahan printing dan/ 
atau tinta yang digunakan pada kapsul

4 Perubahan metoda analisis bahan baku dan/atau produk jadi 
yang tidak merubah spesifikasi dan mutu bahan baku maupun 
produk jadi

Lampiran II Registrasi Variasi
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No. Jenis Perubahan
5 Perubahan atau penambahan produsen bahan baku yang tidak 

merubah spesifikasi dan mutu bahan baku maupun produk jadi

6 Perubahan ukuran bets

7 Perubahan spesifikasi produk jadi untuk menyesuaikan dengan 
kompendial atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kategori 4 : Registrasi Variasi Minor dengan Persetujuan

No. Jenis Perubahan
1 Perubahan nama produk

2 Perubahan desain kemasan termasuk tetapi tidak terbatas pada 
gambar, logo selain logo perusahaan dan logo halal, penambahan 
informasi produk dalam bahasa inggris atau bahasa lainnya, 
tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, 
pencantuman distributor, dan perubahan informasi pada desain 
kemasan.

3 Perubahan atau penambahan kemasan sekunder dan atau 
brosur/ leaflet

4 Perubahan atau penambahan ukuran kemasan

5 Perubahan nama dan/atau alamat Pendaftar, pemberi lisensi 
dan/atau produsen tanpa perubahan lokasi

6 Perubahan nama dan/atau alamat Pendaftar (kantor)/ pemberi 
lisensi/ importir dengan perubahan lokasi (tanpa perubahan 
status kepemilikan)

7 Perubahan atau penambahan pabrik pengemas sekunder

8 Permohonan kemasan paket atau kemasan khusus

9 Perubahan spesifikasi bahan baku atau cara produksi yang tidak 
mengubah data stabilitas dan mutu produk jadi

10 Perubahan stabilitas terkait pengurangan batas kedaluwarsa

11 Perpanjangan penghabisan stok dengan kemasan lama

12 Perubahan teknologi produksi

13 Perubahan warna cangkang kapsul



101Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2020

C. Kategori 5: Registrasi Variasi Mayor

No. Jenis Perubahan
1 Perubahan spesifikasi produk jadi

2 Perubahan komposisi produk yang tidak mempengaruhi 
keamanan dan kemanfaatan produk

3 Perubahan klaim kegunaan dan/atau aturan pakai

4 Perubahan jenis atau spesifikasi bahan pengemas primer

5 Perubahan stabilitas terkait perpanjangan batas kedaluwarsa

6 Perubahan atau penambahan tempat produksi dan/atau 
pengemasan primer

7 Perubahan Kepemilikan Produk (Perubahan nama pendaftar 
tanpa perubahan lokasi pabrik)

8 Perubahan status produk, yaitu impor menjadi lokal, lisensi 
menjadi lokal, dan impor menjadi lisensi

9 Perubahan importir

10 Perubahan status izin ndustry tanpa perubahan lokasi pabrik

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

HASIL PRA REGISTRASI

Berdasarkan hasil evaluasi pra registrasi terhadap produk yang 
akan Saudara daftarkan:
a. Status Produk : (lokal/Impor/lisensi/kontrak)
b. Nama Produk : ………………………………………
c. Komposisi : ………………………………………
d. Kemasan : ………………………………………
e. Nama produsen/Importir : ………………………………………

Disampaikan bahwa untuk registrasi produk Saudara tersebut di 
atas:
1. Kategori registrasi : ………………………………………
2. Jangka waktu : ............................... hari kerja
3. Biaya PNBP registrasi : Rp ...........................................

Hasil evaluasi Pra Registrasi :

 Ditolak, karena

  Mengandung bahan/ tumbuhan/hewan dilarang/ berbahaya:

  – ……………………………………………………………………..

  – ……………………………………………………………………..

   Produk yang akan diregistrasi tidak sesuai dengan sampel/ 
contoh yang diberikan:

  – ……………………………………………………………………..
  – ……………………………………………………………………..

   Tidak melampirkan dokumen lengkap, kekurangan pada 
dokumen:

  – ……………………………………………………………………..
  – ……………………………………………………………………..

Lampiran III Hasil Pra Registrasi
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   Lain-lain:
  – ……………………………………………………………………..
  – ……………………………………………………………………..

 Diterima,
Dan selanjutnya Saudara dapat mengajukan dokumen untuk 
proses registrasi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen 
Kesehatan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 20 Hari 
Kerja setelah hasil pra registrasi diterima belum ada pengajuan 
untuk proses registrasi, maka pra registrasi Saudara dibatalkan. 
Untuk proses registrasi Saudara harus menyerahkan dokumen 
registrasi lengkap dan dengan memperhatikan/melengkapi/
memperbaharui hal-hal sebagai berikut:

 – ……………………………………………………………………...........

 – ……………………………………………………………………...........

 Jakarta, ...............................

 Kasubdit ..............................

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

KELENGKAPAN DOKUMEN REGISTRASI BARU  
SUPLEMEN KESEHATAN

A. HASIL PRA REGISTRASI (HPR)

B. DOKUMEN ADMINISTRATIF

1. Registrasi Produk Dalam Negeri

a. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan;

b. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai dengan bentuk 
sediaan;

c. Surat Pernyataan Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian 
sebagai penanggung jawab teknis.

2. Registrasi Produk Dalam Negeri Berdasarkan Kontrak

a. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan atau Izin Badan Usaha di bidang Pemasaran 
Suplemen Kesehatan sebagai Pemberi Kontrak;

b. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan sebagai Penerima Kontrak;

c. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik Penerima Kontrak 
untuk bentuk sediaan yang dikontrakkan;

d. Surat Pernyataan Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian 
sebagai penanggung jawab teknis;

e. Dokumen perjanjian kontrak.

Lampiran IV Kelengkapan Dokumen Registrasi Baru  
Suplemen Kesehatan
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3. Registrasi Produk Dalam Negeri Berdasarkan Lisensi

a. Bukti status sebagai industri di bidang Suplemen Kesehatan 
untuk pemberi lisensi di luar negeri;

b. Profil dari badan riset pemilik formula dan teknologi untuk 
pemberi lisensi di dalam negeri;

c. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan sebagai Penerima Lisensi;

d. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik Penerima Lisensi untuk 
bentuk sediaan yang dilisensikan;

e. Surat Pernyataan Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian 
sebagai penanggung jawab teknis;

f. Dokumen perjanjian lisensi;
g. Certificate of Free Sale atau Certificate of Pharmaceutical 

Product yang masih berlaku dan diterbitkan oleh otoritas 
pemerintah yang berwenang atau lembaga lain yang ditunjuk 
oleh pemerintah dari negara asal serta telah disahkan oleh 
pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat.

4. Registrasi Suplemen Kesehatan Impor

a. Izin Importir di bidang Suplemen Kesehatan;
b. Surat pernyataan apoteker penanggungjawab pada Importir;
c. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan 

registrasi dari industri di negara asal yang masih berlaku 
untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat 
pengajuan registrasi;

d. Certificate of Free Sale atau Certificate of Pharmaceutical 
Product yang masih berlaku dan diterbitkan oleh otoritas 
pemerintah yang berwenang atau lembaga lain yang ditunjuk 
oleh pemerintah dari negara asal atau negara lain tempat 
produk tersebut beredar serta telah disahkan oleh pejabat 
perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat;

e. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai dengan 
bentuk sediaan yang diimpor dari otoritas pemerintah yang 
berwenang di negara asal;
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f. Hasil inspeksi 2 (dua) tahun terakhir yang diterbitkan oleh 
otoritas pemerintah yang berwenang di negara asal untuk 
sertifikat Cara Pembuatan yang Baik tanpa masa berlaku.

5. Registrasi Produk Khusus Ekspor

a. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan;

b. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai dengan bentuk 
sediaan.

6. Registrasi Produk yang Dilindungi Paten

a. Izin Industri Farmasi atau Izin Industri Obat Tradisional 
(IOT) atau Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Izin 
Industri Pangan atau Izin Badan Usaha di bidang pemasaran 
Suplemen Kesehatan;

b. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai dengan bentuk 
sediaan.

c. Surat kuasa dari pemilik hak paten untuk pengalihan hak 
paten;

d. Sertifikat paten.

7. Persyaratan Lainnya

a. Contoh produk jadi dengan rancangan kemasan dan 
penandaan untuk Suplemen Kesehatan Dalam Negeri;

b. Contoh produk jadi dengan kemasan dan penandaan asli 
yang beredar di negara asal untuk Suplemen Kesehatan 
Impor.

C. DOKUMEN MUTU

1. Formula

a. Formula tiap bentuk sediaan/ saji yang mencantumkan 
nama dan jumlah masing-masing bahan yang digunakan 
baik bahan aktif maupun bahan tambahan disertai fungsi 
dari masing-masing bahan.

b. Asal-usul masing-masing komponen bahan aktif dalam 
komposisi.
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2. Cara Pembuatan

a. Jumlah yang direncanakan untuk satu kali pembuatan, 
misal: Kapsul : 1.000.000 kapsul @ 300 mg;

b. Jumlah masing-masing bahan yang digunakan untuk satu 
kali pembuatan dinyatakan dalam satuan berat atau volume 
(kg atau liter) dari masing-masing bahan;

c. Cantumkan setiap pelaksanaan pekerjaan mulai dari 
penyiapan bahan baku sampai diperoleh produk jadi, sesuai 
Prosedur Operasional Baku (POB). Semua tahap pekerjaan 
yang dilakukan harus diterangkan dengan jelas dan rinci 
terutama untuk beberapa pekerjaan yang dianggap perlu 
mendapat perhatian;

d. Alat atau mesin yang digunakan.

3. Sumber Perolehan Bahan Baku

a. Tuliskan sumber perolehan masing-masing bahan baku 
(produsen bahan baku).

b. Tuliskan asal perolehan bahan baku yang bersumber dari 
hewan.

c. Tuliskan cara pembuatan bahan baku yang bersumber dari 
hewan.

4. Cara Penilaian Mutu Bahan Baku

a. Spesifikasi bahan baku dan referensi yang digunakan;
b. Metode pengujian bahan baku;
c. Hasil pengujian mutu bahan baku.

5. Cara Penilaian Mutu Produk Jadi

a. Spesifikasi produk jadi dan referensi yang digunakan;
b. Metode pengujian produk jadi;
c. Hasil pengujian mutu produk jadi;
d. Hasil pengujian mutu produk jadi dari laboratorium 

terakreditasi di Indonesia untuk Suplemen Kesehatan Impor.

6. Cara Penetapan Stabilitas Produk Jadi

a. Protokol stabilitas memuat antara lain : nomor bets sampel 
uji, kondisi penyimpanan, frekuensi pengujian, jenis 
pengujian, perkiraan jumlah sampel untuk pengujian;
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b. Hasil uji stabilitas minimal 2 bets pada suhu 30 ± 2ºC RH 
75 ± 5% sampai dengan batas kedaluarsa atau hasil uji 
stabilitas pada suhu 30 ± 2ºC RH 75 ± 5% minimal 6 bulan, 
disertai dengan accelerated stability suhu 40 ± 2ºC RH 
75 ± 5% minimal 6 bulan dan komitmen stabilitas.

 Pengujian dilakukan secara periodik (0, 3, 6, 9, 12, 18, 
24 bulan, dst.). Jenis pengujian sebaiknya sesuai dengan 
pemeriksaan mutu produk jadi. Hasil pengujian yang 
dilakukan diberikan dalam bentuk tabel.

c. Kesimpulan stabilitas berdasarkan hasil pengamatan 
dan pengujian di atas harus diketahui penanggung jawab 
produksi atau pejabat yang berwenang.

7. Asal Perolehan dari Bahan Tertentu

Melampirkan sumber perolehan bahan-bahan tertentu sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, misalnya:
a. sumber bahan gelatin kapsul yang digunakan;
b. sertifikat halal dari kapsul yang digunakan;
c. sertifikat bebas BSE untuk gelatin kapsul yang berasal dari 

sapi.

D. DOKUMEN KEAMANAN DAN KEMANFAATAN

1. Hasil uji toksisitas untuk produk yang belum diketahui profil 
keamanannya;

2. Hasil uji farmakodinamik dan/atau uji klinik untuk produk yang 
yang belum diketahui profil kemanfaatannya.

E. DOKUMEN PENANDAAN

Melampirkan rancangan penandaan yang mencantumkan informasi 
sesuai dengan Lampiran I.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

KELENGKAPAN DOKUMEN REGISTRASI VARIASI

A.	 Kategori	3	:	Registrasi	Variasi	Minor	dengan	Notifikasi

Persyaratan Dokumen 
Registrasi Variasi

Jenis Variasi Minor dengan 
Notifikasi

(lihat Lampiran II)
1 2 3 4 5 6 7

Surat pengantar yang 
menyatakan perubahan yang 
diajukan

Persetujuan izin edar dan 
penandaan yang disetujui

Persetujuan Variasi (bila ada)

Matriks sandingan perubahan

Penandaan baru berwarna siap 
cetak

- - - -

Spesifikasi produk jadi - - - - - -

Referensi/ data yang 
mendukung perubahan, misal 
kompendial/ peraturan yang 
diacu

- - - - - -

Lampiran V Kelengkapan Dokumen Registrasi Variasi
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B. Kategori 4: Registrasi Variasi Minor dengan Persetujuan

Persyaratan 
Dokumen 
Registrasi 

Variasi

Jenis Variasi Minor dengan Persetujuan  
(lihat Lampiran II)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Surat 
pengantar 
yang 
menyatakan 
perubahan 
yang diajukan
Persetujuan 
izin
edar dan
penandaan 
yang disetujui
Persetujuan 
variasi (bila 
ada)
Matriks 
sandingan 
perubahan
Penandaan 
baru 
berwarna siap 
cetak

- - - - -

Dokumen 
administratif 
yang mendukung 
perubahan 
yang 
diajukan, 
misal izin 
industri

- - - - - - - - - -

Sertifikat 
analisis 
bahan baku 
dan/ atau 
produk jadi

- - - - - - - - - - -

Spesifikasi 
produk jadi

- - - - - - - - - -
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Persyaratan 
Dokumen 
Registrasi 

Variasi

Jenis Variasi Minor dengan Persetujuan  
(lihat Lampiran II)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Data 
stabilitas

- - - - - - - - - - -

Penandaan 
ACC yang 
diperpanjang 
disertai 
persetujuan-
nya

- - - - - - - - - - - -

Berita acara 
pemeriksaan 
sarana untuk 
importir

- - - - - - - - - - - -

Referensi/ 
data yang 
mendukung 
perubahan

- - - - - - - - - - - -

C. Kategori 5: Registrasi Variasi Mayor

Persyaratan 
Dokumen 

Registrasi Variasi

Jenis Variasi Mayor 
(lihat Lampiran IV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Surat pengantar 
yang menyatakan 
perubahan yang 
diajukan
Persetujuan izin 
edar dan penandaan 
yang disetujui
Persetujuan variasi 
(bila ada)

Matriks sandingan 
perubahan

Penandaan baru 
berwarna siap cetak

-

Formula lengkap - - - - - - -
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Persyaratan 
Dokumen 

Registrasi Variasi

Jenis Variasi Mayor 
(lihat Lampiran IV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cara pembuatan - - - - - -

Sertifikat analisis 
bahan baku dan/ 
atau produk jadi

- - - - -

Metode pengujian 
produk jadi

- - - - -

Protokol dan data 
stabilitas

- - - -

Spesifikasi dan/ 
atau sertifikat 
analisa bahan 
pengemas

- - - - - - -

Dokumen 
administratif 
yang mendukung 
perubahan yang 
diajukan

- - - - -

Referensi/ data 
yang mendukung 
perubahan

- - - - - -

Berita Acara 
pemeriksaan sarana

- - - - - - - - -

Keterangan:
 = harus dilampirkan

- = tidak perlu dilampirkan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

TATA CARA LAYANAN PRIORITAS

I. KRITERIA PRODUK
Kriteria produk Suplemen Kesehatan dalam negeri yang dapat 
diregistrasikan dalam Layanan Prioritas:
1. Vitamin atau mineral tunggal dengan bahan baku yang telah 

diketahui keamanan dan kemanfaatannya;
2. Kombinasi vitamin dan/atau mineral dengan bahan baku 

yang telah diketahui keamanan dan kemanfaatannya, 
dengan klaim umum atau fungsional.

II. PERSYARATAN

1. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan dengan 
melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan:
a. surat izin Industri/ Sertifikat Produksi yang masih 

berlaku;
b. sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara 
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), atau 
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB) bertahap 
minimal tahap 2 yang masih berlaku;

c. surat pernyataan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian 
sebagai penanggung jawab registrasi;

d. surat penyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat 
dalam tindak pidana di bidang obat dan makanan;

e. surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dan 
keabsahan dokumen registrasi; dan

f. surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan biro 
jasa dalam pengurusan izin edar.

Lampiran VI Tata Cara Layanan Prioritas
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2. Setelah dilakukan seleksi, perusahaan yang lolos akan 
ditetapkan melalui surat pengumuman Deputi Bidang 
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 
Kosmetik.

3. Perusahaan yang terpilih dalam layanan prioritas, maka 
menu clustering pada akun perusahaan di sistem asrot akan 
diaktifkan.

4. Pendaftaran produk dapat dilakukan melalui menu clustering 
tersebut.

III. BENTUK LAYANAN PRIORITAS

Service Level Agreement (SLA) atau waktu evaluasi produk adalah 
50% (lima puluh persen) dari jalur registrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR

Lampiran VII Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendaftar

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya,
Nama : ....................................
No Identitas : ....................................
Alamat : ....................................

Selaku Pimpinan/Apoteker Penanggung Jawab dari Industri 
Farmasi/IOT/UKOT/Industri Pangan/Badan Usaha di bidang 
Pemasaran Suplemen Kesehatan/ Importir di bidang Suplemen 
Kesehatan sebagai berikut:
Nama Perusahaan : ....................................
Alamat Perusahaan : ....................................

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 
keabsahan dokumen dan kebenaran informasi produk pada 
dokumen registrasi Suplemen Kesehatan sebagai berikut:
Nama Produk : ....................................
Bentuk sediaan/Kemasan : ....................................
Kategori Produk : ....................................

Selain hal di atas, kami juga menyatakan akan mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
......................, ...........................
Materai 6000
(Nama terang dan tanda tangan)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

Lampiran VIII Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia tentang Persetujuan Izin 
Edar Suplemen Kesehatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : ………………….

T e n t a n g  
PERSETUJUAN IZIN EDAR  
SUPLEMEN KESEHATAN 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian keamanan, manfaat 
dan mutu dengan semua kelengkapan 
registrasi Suplemen Kesehatan yang diajukan 
oleh ... (Industri Farmasi/Industri di bidang 
Obat Tradisional/ Industri Pangan/ Badan 
Usaha di bidang Pemasaran Suplemen 
Kesehatan/ Importir) (Nama Perusahaan) 
perlu diberikan surat keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pengawas 
Obat dan Makanan;

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

  4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 26 tahun 2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan;
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  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 16 tahun 2019 tentang 
Pengawasan Suplemen Kesehatan

  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 17 tahun 2019 tentang 
Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan.

  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi 
Suplemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN TENTANG PERSETUJUAN 
IZIN EDAR SUPLEMEN KESEHATAN... (Nama 
Produk);

Pertama : Dengan keputusan ini diberikan persetujuan izin 
edar produk di bawah ini:

  Nama  :
  Bentuk sediaan :
  K e m a s a n :
  Nama pendaftar :
  Alamat pendaftar :
  Nama produsen :
  Alamat Produsen :
  Nomor Izin Edar :  POM SD.../ POM SI.../ 

POM SL...
  Masa Berlaku :

Kedua : Pendaftar wajib:
a. mencantumkan penandaan dan informasi 

Suplemen Kesehatan ............... (Nama 
Produk) sesuai dengan rancangan penandaan 
dan informasi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini.

b. mengganti nama produk dan/atau rancangan 
penandaan, apabila dikemudian hari ada 



118 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

pihak lain yang lebih berhak atas nama dan/
atau rancangan penandaan produk tersebut.

Ketiga : Izin edar Suplemen Kesehatan ........... 
(Nama Produk) .................. dapat dibatalkan 
berdasarkan … (ketentuan Pasal 91 Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Registrasi Suplemen Kesehatan) dan pelanggaran 
atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
diktum Kedua.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta,
a.n. Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Deputi 
Bidang Pengawasan Obat 
Tradisional, Suplemen 
Kesehatan dan Kosmetik

Nama 
NIP

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Kepala Balai Besar / Balai POM di .........................

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN IX  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

TAMBAHAN DATA

Lampiran IX Tambahan Data

Jakarta, ....................
Nomor : ………………….. 
Lampiran  : …………………..
Perihal  : Permintaan Tambahan Data

Kepada :
PT. ………………… 
di
…………………………

Sehubungan dengan registrasi Suplemen Kesehatan sebagai berikut: 
Nama produk :
Bentuk Sediaan : 
Kemasan :

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap data dan 
dokumen registrasi produk di atas, dengan ini kami beritahukan 
bahwa Saudara diminta untuk melakukan perbaikan/menyerahkan 
tambahan data, sebagai berikut:
a. Dokumen administratif .........................................................
b. Dokumen keamanan .............................................................
c. Dokumen manfaat .................................................................
d. Dokumen mutu ....................................................................
e. Dokumen penandaan ..............................................................

Tambahan data tersebut harus diserahkan kepada kami selambat- 
lambatnya pada 60 (enam puluh) hari kalender untuk permintaan 
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pertama atau 40 (empat puluh) hari kalender untuk permintaan 
kedua *) sejak tanggal surat ini.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan perbaikan data Saudara 
masih belum kami terima, maka permohonan registrasi Suplemen 
Kesehatan yang Saudara ajukan dibatalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dokumen registrasi Saudara 
tidak diambil sampai dengan batas waktu 20 (dua puluh) Hari sejak 
berakhirnya jangka waktu pemenuhan tambahan data, maka akan 
dimusnahkan tanpa pemberitahuan.

Demikian untuk diketahui.

 Direktur Registrasi Obat Tradisional, 
 Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,

 (______________________________)
  NIP.

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN X  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

PENOLAKAN REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN

Lampiran X Penolakan Registrasi Suplemen Kesehatan

Jakarta, ..........................

Nomor : ....................................
Lampiran : ....................................
Perihal : Penolakan Registrasi Suplemen Kesehatan

Kepada : 
PT ..........................................
di ...........................................

Sehubungan dengan permohonan registrasi Suplemen Kesehatan 
tersebut dibawah ini :

Nama Produk : ....................................................

Bentuk sediaan : ....................................................

Kemasan : ....................................................

Telah dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor ........ Tahun......... tentang ..................

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami memutuskan bahwa 
permohonan produk yang bersangkutan tidak memenuhi syarat 
untuk diproduksi dan/atau dipasarkan di Indonesia. Oleh karena itu, 
permohonan registrasi produk tersebut ditolak dengan pertimbangan 
sebagai berikut:

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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Sehubungan dengan hal tersebut, apabila berkas permohonan 
registrasi Saudara tidak diambil sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan, maka akan dimusnahkan tanpa pemberitahuan.

Demikian untuk diketahui.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

(______________________________)
 NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN XI  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

DAFTAR VITAMIN, MINERAL, ASAM AMINO DAN BAHAN LAIN 
YANG DIIZINKAN DIGUNAKAN DALAM SUPLEMEN KESEHATAN 

DENGAN PEMBATASAN

I. VITAMIN DAN MINERAL

NO NAMA BATAS MAKSIMUM/
HARI KETERANGAN

1. Vitamin A 5000 UI (1500 mcg)
2. Beta Karoten 15 mg (20.000 UI)
3. Vitamin B1 100 mg
4. Vitamin B2 40 mg
5. Asam Nikotinat 

Nikotinamid
15 mg
450 mg

6. Asam Pantotenat 200 mg
7. Vitamin B6 100 mg
8. Vitamin B12 0,6 mg
9. Biotin 0,9 mg
10. Asam Folat 0,9 mg Untuk ibu hamil 

maksimal 1000 mcg
11. Vitamin D 400 UI
12. Vitamin E 400 UI (268 mg)
13. Vitamin C 1000 mg
14. Vitamin K 0,12 mg –  Hanya Vitamin K1 

dan/atau Vitamin 
K2

–  Untuk digunakan 
dalam bentuk 
multivitamin/
mineral untuk

Lampiran XI Daftar Vitamin, Mineral, Asam Amino dan Bahan 
Lain Yang Diizinkan Digunakan Dalam Suplemen 
Kesehatan Dengan Pembatasan



124 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

NO NAMA BATAS MAKSIMUM/
HARI KETERANGAN

  dewasa dan 
bukan sebagai 
komposisi tunggal

–  Konsultasikan 
dengan tenaga 
kesehatan 
sebelum 
menggunakan 
vitamin K 
bila sedang 
memperoleh terapi 
antikoagulan atau 
warfarin

15. Besi 30 mg
16. Boron 3 mg
17. Fosfor 800 mg
18. Kalium 200 mg
19. Kalsium 1200 mg
20. Kromium 0,2 mg

Ibu hamil dan 
ibu menyusui 
maksimum 60 mcg

21. Magnesium 350 mg
22. Mangan 3,5 mg
23. Molibdenum 75 µg
24. Selenium 0,2 mg
25. Tembaga 2 mg
26. Vanadium 20 µg
27. Iodine 0,15 mg
28. Zink 30 mg

II. ASAM AMINO

NO NAMA BATAS MAKSIMUM/
HARI KETERANGAN

1. Glutamin 2000 mg

2. Glutation 600 mg

3. Inositol 200 mg
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NO NAMA BATAS MAKSIMUM/
HARI KETERANGAN

4. Karnitin 2000 mg

5. Ko Enzim Q 10 100 mg

6. Kolin 3000 mg

7. l-Arginin 1000 mg

8. Leusin 500 mg

9. Lisin 1000 mg

10. Metil sistein 200 mg

11. Sistein 1500 mg

12. Taurin 3000 mg

13 Tirosin 500 mg

III. BAHAN LAIN

NO NAMA BATAS MAKSIMUM/
HARI KETERANGAN

1. Bioflavonoid 200 mg

Untuk bayi2. Citosan 1500 mg

3. Fluor 0,4 mg
0,9 mg Untuk balita
2,7 mg Untuk remaja
3 mg Untuk dewasa,

ibu hamil dan
ibu menyusui

4. Glukosamin 1500 mg
5. Kafein 150 mg Dibagi minimal
6. Kondroitin sulfat 1200 mg dalam 3 (tiga) 
7. Metilsulfonilmetan 3000 mg dosis

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN XII  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI SUPLEMEN 
KESEHATAN

I. BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM SUPLEMEN 
KESEHATAN

A. Tumbuhan

No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

1. Abrus precatorius 
L.

Saga Biji Abri Precatorii Semen

2. Aconitum spp. Akonitum Seluruh 
bagian

Aconiti Herba dan 
Aconiti Radix

3. Actaea racemosa 
L. Syn. Cimicifuga 
racemosa (L.) Nutt.

Black Cohosh Rimpang dan 
akar

Actaeae Racemosae 
Rhizoma dan Actaeae 
Racemosae Radix 
(syn.
Cimicifugae 
Racemosae Rhizoma 
dan Cimicifugae 
Racemosae Radix)

4. Adonis vernalis L. Adonis Seluruh 
bagian

Adonis Vernalidis 
Herba dan Adonis 
Vernalidis Radix

5. Antiaris toxicaria
Lesch.

Upas Getah Antiaris Toxicariae 
Latex

6. Arcangelisia flava
(L.) Merr.

Kayukuning, 
akar kuning

Kayu Arcangelisiae Flavae 
Caulis

7. Aristolochia spp. Aristolokia Seluruh 
bagian

Aristolochiae Herba 
dan Aristolochiae 
Radix

8. Artemisia spp. Artemisia Daun Artemesiae Folium
9. Aspidosperma 

quebracho- blanco 
Schltdl.

Bracho, 
quebracho

Kulit batang Aspidospermae 
Quebracho-blancoi 
Cortex

10. Atropa belladonna 
L.

Beladona Seluruh 
bagian

Atropae Belladonnae 
Herba dan Atropae 
Belladonnae Radix

Lampiran XII I.  Bahan Yang Dilarang Digunakan Dalam 
Suplemen Kesehatan
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

11. Azadirachta indica
A. Juss.

Mimba, Nimba Biji Azadirachtae Indicae 
Semen

12. Barnardia japonica 
(Thunb.) Schult. & 
Schult.f.

- Umbi Barnardiae Japonicae 
Bulbus Syn. Scillae

Syn. Scilla sinensis
(Lour.) Merr.

Sinensidis Bulbus

13. Berberis spp. Berberis Batang Berberis Caulis
14. Brucea javanica 

(L.) Merr.
Syn. Brucea 
amarissima Desv. 
Ex Gomes, B. 
sumatrana Roxb

Buah Makassar Buah dan biji Bruceae Javanicae 
Fructus dan Bruceae 
Javanicae Semen

15. Calotropis gigantea
(L) Dryand syn.
Asclepias gigantea 
L.

Biduri Seluruh 
bagian

Calotropis Giganteae 
Herba dan Calotropis 
Giganteae Radix Syn. 
Asclepias Giganteae 
Herba dan Asclepias 
Giganteae Radix

16. Calotropis procera
(Aiton) Dryand

Widuri Seluruh 
bagian

Calotropis Procerae 
Herba dan Calotropis 
Procerae Radix

17. Cannabis sativa L. Ganja Seluruh 
bagian

Cannabis Sativae 
Herba dan Cannabis 
Sativae Radix

18. Cannabis indica 
Lam.

Ganja Seluruh 
bagian

Cannabis Indicae 
Herba dan Cannabis 
Indicae Radix

19. Catharanthus 
roseus
(L.) G.Don
Syn. Vinca rosea L.

Tapak dara Seluruh 
bagian

Catharanthi 
Rosei Herba dan 
Catharanthi Rosei 
Radix
Syn. Vincae Roseae 
Herba dan Vincae 
Roseae Radix

20. Cerbera manghas 
L. Syn. Cerbera 
odollam Gaertn

Bintaro Biji Cerberae Manghasae 
Semen Syn. Cerberae 
Odollamae Semen

21. Chelidonium majus 
L.

Chelandine Seluruh 
bagian

Chelidonii Majusi 
Herba dan Chelidonii 
Majusi Radix
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

22. Chondrodendron 
tomentosum Ruiz 
& Pav.

Kurare Batang Chondrodendronis 
Tomentosum Caulis

23. Chincona spp. Kina Kulit batang Cinchonae Cortex
24. Citrullus 

colocynthis
(L.) Schrader

Bitter apple Buah, biji Citrulli Colocynthidis 
Fructus dan Citrulli 
Colocynthidis Semen

25. Claviceps purpurea
(Fr.) Tul

Ergot Seluruh 
bagian

Clavicepsis Purpureae 
Thallus

26. Colchicum 
autumnale L.

Kolkhisi Biji Colchici Autumnalis 
Semen

27. Conium maculatum 
L.

Konii Seluruh 
bagian

Conii Maculati Herba 
dan Conii Maculati 
Radix

28. Coptis spp. Koptidis Rimpang Coptis Rhizoma
29. Croton tiglium L. Cerakin Biji, Minyak Croton Tiglii Semen 

dan Croton Tiglii 
Oleum

30. Datura spp. Kecubung Seluruh 
bagian

Daturae Herba dan 
Daturae Radix

31. Delphinium 
staphisagria L.

- Biji Delphinii 
Staphisagriae Semen

32. Digitalis spp. Digitalis Seluruh 
bagian

Digitalis Herba dan 
Digitalis Radix

33. Drimia maritima 
(L.) Stearn
Syn.Urginea 
maritima, Urginea 
pancration, Urginea 
scilla, Scilla 
maritima

Skilla Umbi lapis Drimiae Maritimae 
Bulbus
Syn. Urgineae 
Maritimae Bulbus, 
Urgineae Pancrationis 
Bulbus, Urgineae 
Scillae Bulbus, Scillae 
Maritimae Bulbus

34. Dryobalanops 
sumatrensis (J.F. 
Gmel.) Kosterm. 
Syn. D. aromatica
C.F. Gaertn.;
D. lanceolata 
Burck;
D. camphora 
Colebr.

Kayu kapur Seluruh 
bagian

Dryobalanopsis 
Sumatrensis Radix, 
Dryobalanopsis 
Sumatrensis Caulis, 
Dryobalanopsis 
Sumatrensis Folium, 
Dryobalanopsis 
Sumatrensis Flos, 
Dryobalanopsis 
Sumatrensis Fructus, 
Dryobalanopsis
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

Sumatrensis Semen
Syn, Dryobalanopsis 
Aromaticae Radix, 
Dryobalanopsis 
Aromaticae Caulis, 
Dryobalanopsis 
Aromaticae Folium,
Dryobalanopsis 
Aromaticae Flos, 
Dryobalanopsis 
Aromaticae Fructus, 
Dryobalanopsis 
Aromaticae Semen, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Radix, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Caulis, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Folium, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Flos, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Fructus, 
Dryobalanopsis 
Lanceolatae Semen,
Dryobalanopsis 
Champorae Radix, 
Dryobalanopsis 
Champorae Caulis, 
Dryobalanopsis 
Champorae Folium, 
Dryobalanopsis 
Champorae Flos, 
Dryobalanopsis 
Champorae Fructus,
Dryobalanopsis 
Champorae Semen

35. Dryopteris filix-max 
(L.) Schott

Filisis Seluruh 
bagian

Dryopteridis 
Filisis Herba dan 
Dryopteridis Filisis 
Radix

36. Ephedra spp. Efedra Seluruh 
bagian

Ephedrae Herba dan 
Ephedrae Radix
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

37. Euphorbia tirucalli 
L.

Patah tulang Herba Euphorbiae Tirucallii 
Herba

38. Euphorbia 
antiquorum L.

Sudu-sudu Seluruh 
bagian

Euphorbiae 
Antiquori Herba dan 
Euphorbiae Antiquori 
Radix

39. Euphorbia trigona
Mill.

- Seluruh 
bagian

Euphorbiae 
Trigonae Herbae dan 
Euphorbiae Trigonae 
Radix

40. Excoecaria 
agallocha L.

Kayu buta- 
buta

Seluruh 
bagian

Excoecariae 
Agallochae Radix, 
Excoecariae 
Agallochae Caulis, 
Excoecariae 
Agallochae Folium, 
Excoecariae 
Agallochae Flos, 
Excoecariae 
Agallochae Fructus, 
Excoecariae 
Agallochae Semen

41. Fritillaria spp. - Umbi Fritillariae Bulbus
42. Garcinia hanburyi

Hook. f.
Syn. Garcinia 
morella Gaertn.

Getah kuning, 
Gamboge

Seluruh 
bagian

Garciniae Hanburyii 
Radix, Garciniae 
Hanburyii Caulis, 
Garciniae Hanburyii 
Folium, Garciniae 
Hanburyii Flos, 
Garciniae Hanburyii 
Fructus, Garciniae 
Hanburyii Semen 
Syn. Garciniae 
Morellae Radix, 
Garciniae Morellae 
Caulis,
Garciniae Morellae 
Folium,
Garciniae Morellae 
Flos,
Garciniae Morellae 
Fructus, Garciniae 
Morellae Semen
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

43. Garcinia elliptica
Wall.ex Wight

Gamboge Seluruh 
bagian

Garciniae Ellipticae 
Radix,
Garciniae Ellipticae 
Caulis, Garciniae 
Ellipticae Folium, 
Garciniae Ellipticae 
Flos, Garciniae 
Ellipticae Fructus, 
Garciniae Ellipticae 
Semen

44. Gelsemium 
sempervirens (L.) 
J.St.Hil.

Yellow Jasmine Seluruh 
bagian

Gelsemii 
Sempervirensis 
Herba, Gelsemii 
Sempervirensis
Rhizoma, Gelsemii 
Sempervirensis Radix

45. Gelsemium elegans 
(Gardn. et Champ.) 
Benth.

Lemuan Seluruh 
bagian

Gelsemii Elegansis 
Herba,
Gelsemii Elegansis 
Rhizoma,
Gelsemii Elegansis 
Radix

46. Gluta usitata 
(Wall.) Ding Hou
Syn. Melanorrhoea 
usitata Wall.

Krengas Getah Glutae Usitatae Latex
Syn. Melanorrhoeae 
Usitatae Latex

47. Hydrastis 
canadensis L.

Golden seal Akar dan 
umbi

Hydrastis 
Canadensidis 
Radix, Hydrastis 
Canadensidis 
Rhizoma

48. Hypericum 
perforatum L

St. John’s wort Herba HypericiPerforati 
Herba

49. Hyoscyamus niger 
L.

Hiosiami, 
Bisson 
Tobacco, Black 
Henbane

Seluruh 
bagian

Hyoscyami Nigeris 
Herba,
Hyoscyami Nigeris 
Radix

50. Hyoscyamus 
muticus
L.

Henbane Seluruh 
bagian

Hyoscyami Mutici 
Herba, Hyoscyami 
Mutici Radix
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

51. Jatropha multifida 
L. Syn. Jatropha 
janipha Blanco

Jarak tintir Buah, Biji Jatrophae Multifidae 
Fructus, Jatrophae 
Multifidae Semen 
Syn. Jatrophae 
Janiphae Fructus, 
Jatropha Janiphae 
Semen

52. Juniperus sabina 
L.

Savin Seluruh 
bagian

Juniperi Sabinae 
Radix,
Juniperi Sabinae 
Caulis,
Juniperi Sabinae 
Folium,
Juniperi Sabinae 
Flos,
Juniperi Sabinae 
Fructus, Juniperi 
Sabinae Semen

53. Lantana camara L. Tembelekan Seluruh 
bagian

Lantanae Camarae 
Radix,
Lantanae Camarae 
Herba

54. Larrea tridentata 
(Sessé & Moc. ex 
DC.) Coville

Chaparral, 
greasewood

Seluruh 
bagian

Larreae Tridentatae 
Herba,
Larreae Tridentatae 
Radix

55. Larrea mexicana
Moric

Chaparral Seluruh 
bagian

Larreae Mexicanae 
Herba,
Larreae Mexicanae 
Radix

56. Lobelia chinensis
Lour.

Lobelia Cina Seluruh 
bagian

Lobeliae Chinensidis 
Herba, Lobeliae 
Chinensidis Radix

57. Lobelia 
nicotianifolia
Roth ex Schult

Wild tobacco Seluruh 
bagian

Lobeliae 
Nicotianifoliae 
Herba, Lobeliae 
Nicotianifoliae Radix

58. Lobelia inflata L. Indian tobacco Seluruh 
bagian

Lobeliae Inflatae 
Herba,
Lobeliae Inflatae 
Radix
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

59. Lobelia tupa L.
Syn. Lobelia 
turgida E. Wimm.,

Devils tobacco Seluruh 
Bagian

Lobeliae Tupae 
Herba, Lobeliae 
Tupae Radix

60. Magnolia officinalis
Rehder & 
E.H.Wilson

Magnolia – 
bark, hou po

Seluruh 
bagian

Magnoliae Officinalis 
Radix, Magnoliae 
Officinalis Caulis, 
Magnoliae Officinalis 
Folium, Magnoliae 
Officinalis Flos, 
Magnoliae Officinalis 
Fructus, Magnoliae 
Officinalis Semen

61. Mahonia spp. Mahonia Akar, Kulit 
batang, 
Rimpang

Mahoniae Radix, 
Mahoniae Cortex, 
Mahoniae Rhizoma

62. Melaleuca 
alternifolia (Maiden 
& Betche) Cheel

Tea Tree Oil Minyak dari 
seluruh 
bagian 
(dilarang bila 
untuk oral)

Melaleucae 
Alternifoliae Oleum

63. Mitragyna speciosa
(Korth.) Havil. 
Syn. Mitragyna 
stivulosa (DC.) 
Kuntze.

Kratom Seluruh 
bagian

Mitragynae Speciosae 
Herba, Mitragynae 
Speciosae Radix

64. Mucuna pruriens 
(L.) DC.

Kara benguk, 
kacang koas

Biji Mucunae Pruriensis 
Semen

65. Nerium oleander 
L. Syn. Nerium 
indicum Mill

Oleander Seluruh 
bagian

Nerii Oleanderis 
Herba,
Nerii Oleanderis 
Radix
Syn. Nerii Indici 
Herba, Nerii Indici 
Radix

66. Nicotiana tabacum
L.

Tembakau Daun Nicotianae Tabacum 
Folium

67. Papaver spp. Opium, Poppy Seluruh 
Bagian

Papaveris Herba dan 
Papaveris Radix

68. Pausinystalia Yohimbe Kulit Batang Pausinystaliae
johimbe (K.Schum) 
Pierre ex Beille

Johimbe Cortex

69. Physostigma 
venenosum

Calabar Bean Biji Physostigmae 
Venenosum Semen
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

70. Phellodendron spp. Amur Cork tree Kulit Batang Phellodendronis 
Cortex

71. Pilocarpus spp. - Daun dan 
kulit batang

Pilocarpi Folium dan 
Pilocarpi Cortex

73. Piper methysticum 
G. Forst.

Kava-kava 
Daun wati

Seluruh 
bagian

Piperis Methystici 
Herba

74. Podophyllum emodi 
Wall.ex. Hook.f. & 
Thomson

Mandrake Akar dan 
Daun

Podophylli Emodii 
Folium dan 
Podophylli Emodii 
Radix

75. Podophyllum 
peltatum L.

Mayapple Akar dan 
Daun

Podophylli Peltati 
Folium dan 
Podophylli Peltati 
Radix

76. Psilocybe cubensis
(Earle) Singer

Seluruh 
Bagian

Psilocybis cubensis 
Thallus

77. Plumbago 
zeylanica L.

Daun encok Akar Plumbaginis 
Zeylanicae Radix

78. Plumbago indica L. Akar binasa Akar dan 
kulit akar

Plumbaginis 
Indicae Radix dan 
Plumbaginis Indicae 
Radicis Cortex

79. Punica granatum L. Delima 
Pomegranate

Kulit batang 
dan kulit 
akar

Punicae Granati 
Cortex dan Punicae 
Granati Radicis 
Cortex

80. Rauvolfia spp. Pulepandak 
Indian 
snakeroot, 
Snakeroot

Seluruh 
Bagian

Rauvolfiae Herbadan 
Rauvolfiae Radix

81. Sanguinaria 
canadensis L.

Bloodroot, 
Indian Paint

Akar Sanguinariae 
Canadensis Radix

82. Schoenocaulon 
officinale (Schltdl. 
& Cham.) A. Gray 
ex Benth

Sabadila Biji Schoenocaulonis 
officinalis Semen

83. Senecio spp. - Seluruh 
Bagian

Senecioi Herbadan 
Senecio Radix

84. Sophora tomentosa
L.

Sea coast 
Laburnum, 
Silver Bush

Biji Sophorae Tomentosae 
Semen
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No Nama Tumbuhan 
(spesies) Nama Umum Bagian yang 

Dilarang Nama Simplisia

85. Solanum 
dulcamara L.

Bittersweet Seluruh 
Bagian

Solani Dulcamaris 
Herba dan Solani 
Dulcamaris Radix

86. Solanum 
americanum Mill. 
Syn. Solanum 
nigrum L.

Blacknightsh 
ade

Daun dan 
bagian bunga 
bagian atas. 
(Leaf dan 
flowering 
tops)

Solani Americani 
Herba dan Solani 
Americani Radix Syn. 
Solani Nigris Herba 
dan Solani Nigris

87. Spigelia 
marilandica L.

Pinkroot Seluruh 
Bagian

Spigeliae 
Marilandicae Herba 
dan Spigeliae 
Marilandicae Radix

88. Stephania 
tetrandra S.Moore

Fang Ji
Fen Fang Ji 
Han Fang Ji 
Stephaniaroot

Seluruh 
bagian

Stephaniae 
Tetrandrae Herba 
dan Stephaniae 
Tetrandrae Radix

89. Strophanthus spp. Kombe 
Gardenia 
oleander, 
Climbing 
oleander

Seluruh 
Bagian

Strophanthi Herba 
dan Strophanthi 
Radix

90. Strychnos spp. Nux vomica, 
Ignatius bean, 
Phayaa mue 
Lek

Biji dan Akar Strycni Semen dan 
Strycni Radix

91. Symphytum spp Komfrey Seluruh 
bagian

Symphyti Herba dan 
Symphyti Radix

92. Tinospora crispa 
(L.) Miers ex 
Hook.f. & Thoms

Brotowali Akar Tinosporae Crispae 
Radix

93. Valerian spp. Valerian Akar Valerianae Radix
94. Veratrum spp. False Hellebore Seluruh 

bagian
Veratri Herba dan 
Veratri Radix

95. Vinca minor L. Lesser 
periwinkle

Seluruh 
bagian

Vincae Minoris Herba 
dan Vincae Minoris 
Radix
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B. Hewan

1. Bufo gargarizans Cantor, Bufo melanostictus Schneider, Bufo 
vulgaris Lour (Samsu, Kodok Kerok)

2. Glandula parathyreoideae, glandula suprarenalis, glandula 
thyreoideae, Glandula pinealis (Pituitary gland), Glandula 
thyreoidea (Thymus gland), hypophysis posterior, hypophysis 
anterior, ovarium, pankreas, testis, plasenta, hormon.

3. Lytta vesicatoria (Cantharis)
4. Mylabris phalerata Pall
5. Mylabris cichorii Linnaeus
6. Hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah 

Indonesia.

C. Mineral

1. Senyawa Tembaga: Chalcanthite/blue stone/blue vitriol/Terusi/ 
Tembaga (II) sulfat pentahidrat

2. Senyawa Timbal:
a. Litharge/Timbal oksida
b. Minium/ Timbal tetraoksida

3. Senyawa Arsen:
a. Arsen trioksida
b. Arsen triklorida
c. Orpiment (Arsen Trisulfida)
d. Realgar

4. Senyawa raksa:
a. Kalomel/Merkuro klorida
b. Sublimat/Merkuri klorida
c. Cinnabaris/Sinabar/Merkuri sulfida

5. Sulfur kecuali untuk obat luar.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



3
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 8 Tahun 2020  
tentang  

Pengawasan Obat dan Makanan  
Yang Diedarkan Secara Daring
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  

TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :  a.  bahwa  pengaturan  mengenai  tata  cara  pengajuan 
notifikasi kosmetika sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 
2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifkasi Kosmetika sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 
Tahun 2010  tentang Kriteria dan Tata Cara 
Pengajuan Notifkasi Kosmetika, sudah tidak sesuai 
dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum 
di bidang kosmetika sehingga, perlu diganti;

  b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagai mana 
dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang 
Notifikasi Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan  
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata 
Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/
PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 397);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI 
KOSMETIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
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1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang 
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar  tubuh manusia seperti epidermis, rambut, 
kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau 
gigi dan membran mukosa mulut terutama 
untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan dan/atau memperbaiki bau badan 
atau melindungi atau memelihara tubuh pada 
kondisi baik.

2. Kosmetika Dalam Negeri adalah Kosmetika yang 
dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetika di 
dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun 
dikemas dalam kemasan primer oleh industri 
Kosmetika di dalam negeri.

3. Kosmetika Impor adalah Kosmetika yang dibuat 
oleh industri Kosmetika di luar negeri, paling 
sedikit dalam kemasan primer.

4. Kosmetika Kontrak adalah Kosmetika yang 
pembuatannya dilimpahkan kepada industri 
Kosmetika berdasarkan kontrak.

5. Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola 
secara pribadi oleh perorangan yang memiliki 
perizinan dari pemerintah setempat.

6. Importir adalah badan usaha berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang 
memasukkan Kosmetika ke dalam wilayah 
Indonesia.

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 
oleh Lembaga Online Single Submission setelah 
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

8. Perusahaan Terelasi (sister company) adalah 
beberapa perusahaan yang terpisah secara hukum 
namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh 
perusahaan induk yang sama.

9. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang 
selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek 
kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan 
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untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 
senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang 
ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

10. Kemasan Primer adalah kemasan yang 
bersinggungan langsung dengan Kosmetika.

11. Nama Kosmetika adalah rangkaian nama yang 
terdiri atas merek dan nama produk sesuai dengan 
yang tercantum dalam Template Notifikasi.

12. Template Notifikasi adalah formulir isian 
permohonan notifikasi melalui sistem elektronik.

13. Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk 
membayar biaya notifikasi Kosmetika sebagai 
penerimaan negara bukan pajak.

14. Dokumen Informasi Produk, yang selanjutnya 
disingkat DIP, adalah data mengenai keamanan, 
kemanfaatan, dan mutu Kosmetika.

15. Nanomaterial adalah bahan yang tidak larut atau 
biopersisten dan sengaja dibuat dengan 1 (satu) 
atau lebih dimensi eksternal, atau struktur internal, 
dengan skala 1 (satu) sampai 100 nm (seratus 
nanometer), atau dengan skala lebih dari 100 nm 
(seratus nanometer) namun memiliki karakteristik 
yang sangat berbeda dengan bahan awal.

16. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum  atau  bukan  badan  hukum  di  luar   
negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk 
melakukan penjualan Kosmetika yang dimiliki/
dikuasai.

17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum, yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 
Kosmetika.

18. Badan Pengawas Obat dan Makanan 
yang selanjutnya disingkat BPOM adalah 
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lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan.

19. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang 
selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan 
kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan 
tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas 
teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan 
obat dan  makanan berupa Balai Besar/Balai dan 
Loka Pengawas Obat dan Makanan.

20. Hari adalah hari kerja.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.

BAB II  
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 2
(1) Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika  yang 

diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri 
dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di 
wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, 
kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

(2) Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, 
penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.

Pasal 3
(1) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 wajib didokumentasikan dalam DIP.
(2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dimiliki sebelum melakukan notifikasi.
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Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4
(1) Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di 

wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib 
mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin  
edar berupa notifikasi.

(2) Kewajiban izin edar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan bagi Kosmetika yang 
dimasukkan dalam wilayah Indonesia untuk 
penggunaan khusus.

(3) Pemasukan Kosmetika untuk penggunaan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5
(1) Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) meliputi:
a. Kosmetika yang diproduksi di dalam negeri; 

dan
b. Kosmetika Impor.

(2) Kosmetika yang dibuat di dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kosmetika Dalam Negeri; dan
b. Kosmetika Kontrak.

Pasal 6
(1) Permohonan notifikasi Kosmetika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pemohon 
notifikasi.

(2) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. industri Kosmetika yang berada di wilayah 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan;
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b. Usaha Perorangan/badan usaha di  bidang 
Kosmetika yang melakukan kontrak  produksi 
dengan industri Kosmetika yang berada di 
wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau

c. Importir yang bergerak di bidang Kosmetika 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7
(1) Permohonan notifikasi Kosmetika Dalam Negeri 

dilakukan oleh industri Kosmetika.
(2) Industri Kosmetika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi  
Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen 
sebagai berikut:
a. NIB;
b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau 

pimpinan Perusahaan;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan 

Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan 
jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan 
sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) 
bulan sebelum berakhir; dan

e. surat pernyataan direksi dan/atau  pimpinan 
industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak 
pidana di bidang Kosmetika.

(3) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dan huruf c, pemohon notifikasi juga harus 
menunjukkan dokumen aslinya.

(4) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki 
sertifikat merek maka selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemohon notifikasi juga harus melampirkan 
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fotokopi sertifikat merek dengan menunjukkan 
dokumen aslinya.

(5) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk 
sebagai penerima lisensi merek maka pemohon 
notifikasi selain harus melampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus 
melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara 
pemilik merek dengan pemohon notifikasi dengan 
menunjukkan dokumen aslinya.

(6) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan 
merek yang belum didaftarkan kepada instansi 
yang berwenang dan belum memiliki sertifikat 
merek, pemohon notifikasi dapat mengajukan 
permohonan notifikasi dengan melampirkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan 
dengan melampirkan surat pernyataan yang 
menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia 
untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila 
terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap 
merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 8
(1) Permohonan notifikasi Kosmetika Kontrak 

dilakukan oleh Usaha Perorangan/badan usaha 
di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak 
produksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang 
Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa industri Kosmetika.

(3) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang 
Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika 
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harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai 
berikut:
a. NIB;
b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau 

pimpinan perusahaan;
c. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi 

dari Kepala UPT BPOM setempat;
d. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
f. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama 

kontrak produksi dengan industri Kosmetika 
yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai 
dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan 
dinotifikasi dari industri penerima kontrak, 
dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 
(enam) bulan sebelum berakhir; dan

g. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan 
perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana 
di bidang Kosmetika.

(4) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
huruf d sampai dengan huruf f pemohon notifikasi 
juga harus menunjukkan dokumen aslinya.

(5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (3) Usaha Perorangan/badan 
usaha di bidang Kosmetika juga harus memiliki 
penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta 
informasi teknis terkait Kosmetika, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki 
sertifikat merek maka selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (5), pemohon notifikasi juga harus 
melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan 
menunjukan dokumen aslinya.
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(7) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk 
sebagai penerima lisensi merek maka pemohon 
notifikasi selain harus melampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 
juga harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi 
antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi 
dengan menunjukkan dokumen aslinya.

(8) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan 
merek yang belum didaftarkan kepada instansi 
yang berwenang dan belum memiliki sertifikat 
merek, pemohon notifikasi dapat mengajukan 
permohonan notifikasi dengan melampirkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5).

(9) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disampaikan 
dengan melampirkan surat pernyataan yang 
menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia 
untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila 
terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap 
merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 9
(1) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
huruf f paling sedikit harus memuat keterangan 
mengenai:
a. nama Usaha Perorangan/badan usaha pemberi 

kontrak;
b. nama industri Kosmetika penerima kontrak;
c. merek dan/atau Nama Kosmetika; dan
d. masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak.
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(2) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disahkan oleh notaris.

Pasal 10
Industri Kosmetika yang menerima kontrak produksi 
harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai 
berikut:
a. NIB;
b. fotokopi sertifikat CPKB yang masih berlaku 

sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang 
dikontrakkan dengan masa berlaku paling singkat 
6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan

c. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan 
perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di 
bidang Kosmetika.

Pasal 11
(1) Pemberi kontrak dan penerima kontrak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 
bertanggung jawab atas keamanan, kemanfaatan 
dan mutu Kosmetika.

(2) Penerima kontrak dilarang mengalihkan 
pembuatan Kosmetika yang dikontrakkan kepada  
industri Kosmetika lain.

Pasal 12
(1) Permohonan notifikasi Kosmetika Impor dilakukan 

oleh Importir yang bergerak di bidang Kosmetika 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang 
Kosmetika yang melakukan kontrak produksi 
dengan industri Kosmetika di luar wilayah 
Indonesia dinyatakan sebagai Importir.

Pasal 13
(1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi  
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Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen 
sebagai berikut:
a. NIB;
b. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan 

harus tidak terlibat dalam tindak pidana di 
bidang Kosmetika;

c. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau 
pimpinan perusahaan;

d. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi 
dari Kepala UPT BPOM setempat;

e. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
g. fotokopi surat penunjukan keagenan yang 

masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan 
sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat 
dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa 
Inggris dan  paling sedikit mencantumkan 
keterangan mengenai:
1. nama dan alamat produsen/Prinsipal 

negara asal;
2. nama Importir;
3. merek dan/atau Nama Kosmetika;
4. tanggal diterbitkan;
5. masa berlaku penunjukan keagenan;
6. hak untuk melakukan notifikasi, impor, 

dan distribusi dari produsen/Prinsipal 
negara asal; dan

7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan 
produsen/Prinsipal negara asal;

h. fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak 
antara pemohon notifikasi dengan industri 
Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang 
disahkan oleh notaris dengan ketentuan 
mencantumkan merek dan/atau Nama 
Kosmetika serta tanggal masa berlaku 
perjanjian dengan sisa masa berlaku paling  
singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;



149Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020

i. fotokopi Certificate of Free Sale (CFS) untuk 
Kosmetika impor yang berasal dari negara di 
luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang atau lembaga yang diakui 
di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan 
Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
setempat, kecuali untuk Kosmetika kontrak 
yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;

j. fotokopi sertifikat good manufacturing 
practice atau surat pernyataan penerapan 
good manufacturing practice untuk industri 
Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN 
dengan ketentuan:
1. sisa masa berlaku paling singkat 6  (enam) 

bulan sebelum sertifikat atau surat 
pernyataan berakhir; atau

2. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun 
atau tidak mencantumkan masa berlaku 
maka sertifikat atau surat pernyataan 
dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun 
sejak tanggal diterbitkan.

k. fotokopi sertifikat good manufacturing practice 
untuk industri Kosmetika di luar wilayah 
Indonesia yang menerima kontrak produksi 
dan industri Kosmetika yang berlokasi di luar 
negara ASEAN dengan ketentuan sebagai 
berikut:
1. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang 

berwenang atau lembaga yang diakui di 
negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan 
Besar/Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia setempat;

2. sisa masa berlaku paling singkat  6 (enam) 
bulan sebelum sertifikat berakhir; atau

3. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun 
atau tidak mencantumkan masa berlaku 
maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 
5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
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(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k angka 1 tidak dapat terpenuhi, 
maka Importir harus melampirkan:
a. fotokopi sertifikat good manufacturing practice 

yang diakui setara dengan good manufacturing 
practice ASEAN dan dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi terakreditasi; dan

b. fotokopi surat izin industri/produksi 
Kosmetika.

(3) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan 
huruf e sampai dengan huruf i pemohon notifikasi 
juga harus menunjukkan dokumen aslinya.

(4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Importir 
juga harus memiliki penanggung jawab teknis  
yang memahami DIP serta informasi teknis terkait 
Kosmetika, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan.

(5) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki 
sertifikat merek maka selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (4), pemohon notifikasi juga harus 
melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan 
menunjukan dokumen aslinya.

(6) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika 
dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk 
sebagai penerima lisensi merek maka pemohon 
notifikasi selain harus melampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (4) juga harus  melampirkan fotokopi 
perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan 
pemohon notifikasi dengan menunjukan dokumen 
aslinya.

(7) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan merek 
yang belum didaftarkan kepada instansi yang 
berwenang dan belum memiliki sertifikat merek, 
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pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan 
notifikasi dengan melampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) 
serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4).

(8) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan 
dengan melampirkan surat pernyataan yang 
menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia 
untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila 
terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap 
merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 14
(1) Kosmetika yang dinotifikasi harus sesuai dengan 

kategori Kosmetika.
(2) Kategori Kosmetika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Pasal 15
(1) Satu Nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi 

oleh 1 (satu) pemohon notifikasi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan untuk pemohon notifikasi yang 
merupakan 1 (satu) Perusahaan Terelasi.

(3) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat mengajukan notifikasi Kosmetika 
dengan Nama Kosmetika yang sama.

Pasal 16
(1) Dalam hal terjadi pemutusan surat  penunjukan 

keagenan Kosmetika Impor sebelum berakhirnya 
masa berlaku surat penunjukan keagenan, 
pemohon notifikasi yang ditunjuk oleh Prinsipal 
harus melampirkan:
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a. fotokopi dokumen penunjukan keagenan 
antara pemohon notifikasi dengan Prinsipal 
dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan/
atau

b. dokumen kesepakatan pemutusan keagenan 
antara Importir sebelumnya dengan Prinsipal 
(clean break letter).

(2) BPOM melakukan klarifikasi kepada Importir 
sebelumnya terkait dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain melakukan klarifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), BPOM juga dapat 
melakukan klarifikasi kepada Prinsipal terkait 
dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus diberikan oleh Importir sebelumnya dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal pengiriman surat.

(5) Apabila dalam jangka waktu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) klarifikasi dari Importir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima 
oleh BPOM maka BPOM dapat menindaklanjuti 
permohonan notifikasi oleh pemohon notifikasi 
dan mencabut notifikasi yang dimiliki oleh Importir 
sebelumnya.

(6) Dalam hal terdapat keberatan dari Importir 
sebelumnya terhadap pemutusan keagenan oleh 
Prinsipal maka BPOM dapat menunda pemberian 
notifikasi kepada pemohon notifikasi sampai 
dengan adanya penyelesaian secara tuntas oleh 
para pihak.

(7) Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat

(6) tidak berlaku apabila diketahui bahwa masa 
penunjukan keagenan Importir sebelumnya 
sudah berakhir, BPOM dapat menindaklanjuti 
permohonan notifikasi dari pemohon notifikasi dan  
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mencabut notifikasi yang dimiliki oleh Importir 
sebelumnya.

(8) BPOM dapat memberikan persetujuan untuk 
menghabiskan sisa produk dalam batas waktu 
paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemutusan 
keagenan, kepada Importir sebelumnya 
berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 17
BPOM dapat memberikan persetujuan untuk meng-
habiskan sisa produk dalam batas waktu paling lambat 
6 (enam) bulan sejak perjanjian lisensi secara hukum 
dinyatakan telah berakhir atau diakhiri, kepada 
pemilik nomor notifikasi sebelumnya berdasarkan 
permohonan yang bersangkutan.

BAB III  
TATA CARA

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Pemohon Notifikasi

Pasal 18
Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, yang mengajukan permohonan notifikasi 
harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.

Pasal 19
(1) Dalam hal pemohon notifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 merupakan Importir 
atau Usaha Perorangan/badan usaha yang 
melakukan kontrak produksi, harus mendapatkan 
rekomendasi sebagai pemohon notifikasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh dengan mengajukan permohonan 
pemeriksaan sarana kepada Kepala UPT BPOM 
setempat.

(3) Kepala UPT BPOM setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan 



154 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

sarana paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung 
sejak permohonan pemeriksaan sarana diterima.

(4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) apabila Importir atau Usaha 
Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak 
produksi juga merupakan industri Kosmetika.

Pasal 20
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sarana dinyatakan 

memenuhi syarat, Kepala UPT BPOM setempat 
menerbitkan surat rekomendasi sebagai pemohon 
notifikasi.

(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada Importir atau Usaha 
Perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak 
produksi.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) 
Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan sarana 
dinyatakan memenuhi syarat.

(4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan oleh Kepala UPT BPOM 
setempat dengan tembusan Direktur Pengawasan 
Kosmetik.

Pasal 21
(1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak 
terjadi perubahan alamat perusahaan dan alamat 
gudang.

(2) Pemeriksaan sarana dilakukan kembali jika surat 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum digunakan untuk pengajuan pendaftaran 
pemohon notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diterbitkan.

Pasal 22
(1) Pendaftaran sebagai pemohon notifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan 
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dengan cara mengisi template dan mengunggah 
data secara elektronik melalui laman resmi 
pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM.

(2) Contoh template pendaftaran sebagai pemohon 
notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23
(1) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18, pemohon notifikasi 
harus menyerahkan dokumen administrasi untuk 
dilakukan verifikasi.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
dan/atau Pasal 13.

Pasal 24
(1) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) harus membuat akun untuk 
mendapatkan nama pengguna dan kata sandi 
pada laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika 
BPOM.

(2) Pemohon notifikasi berupa industri Kosmetika 
mulai dapat menggunakan nama pengguna dan 
kata sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama  7 (tujuh) Hari sejak hasil verifikasi 
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Pemohon notifikasi berupa Importir dan Usaha 
Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak 
produksi dengan industri Kosmetika yang berada di 
wilayah Indonesia mulai dapat menggunakan nama 
pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak 
hasil verifikasi dokumen administrasi sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap dan 
benar.

Pasal 25
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang 
tidak terjadi perubahan data pemohon notifikasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan data  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemohon notifikasi 
wajib melaporkan kepada Kepala Badan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua  
Permohonan Notifikasi

Pasal 26
(1) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 dapat mengajukan permohonan notifikasi.
(2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi dan 
mengunggah data pada Template Notifikasi secara 
elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi 
kosmetika BPOM.

(3) Contoh Template Notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Pasal 27
(1) Pemohon notifikasi yang telah mengirim Template 

Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah  Bayar 
secara elektronik.

(2) Pemohon notifikasi melakukan pembayaran 
sesuai dengan Surat Perintah Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui sistem pembayaran secara 
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elektronik sebagai penerimaan negara bukan pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Sistem mengeluarkan nomor ID produk secara 
otomatis sebagai tanda terima pengajuan 
permohonan notifikasi setelah dilakukan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal pemohon notifikasi tidak melakukan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat 
Perintah Bayar, permohonan notifikasi dianggap 
batal dan secara otomatis terhapus dari sistem.

Pasal 28
(1) Pemohon notifikasi menerima hasil verifikasi data 

notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan yang 
terdiri atas:
a. diterima;
b. ditolak; atau
c. permintaan klarifikasi.

(2) Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi 
Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari 
terhitung sejak terbit nomor ID produk.

(3) Jangka waktu pemberitahuan hasil verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan 
untuk notifikasi Kosmetika dengan tipe produk 
sediaan wangi- wangian.

(4) Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi 
Kosmetika tipe produk sediaan wangi-wangian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit 
nomor ID produk.

(5) Dalam hal hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika 
berupa pemberitahuan ditolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya yang telah 
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
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Pasal 29
(1) Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan 

telah dinotifikasi jika hasil verifikasi data notifikasi 
Kosmetika diterima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) huruf a.

(2) Surat  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1) diterbitkan dengan mencantumkan 
nomor notifikasi.

Pasal 30
(1) Hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika 

berupa pemberitahuan permintaan klarifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
huruf c disampaikan dalam hal:
a. Kosmetika mengandung bahan dengan profil 

keamanan dan kemanfaatan belum  diketahui 
dengan pasti; dan/atau

b. Kosmetika dengan data tidak jelas terkait nama 
produk, status produk, kategori produk, dan/
atau kepemilikan merek.

(2) Pemohon notifikasi harus menyampaikan 
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak 
tanggal pemberitahuan permintaan klarifikasi.

(3) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan hasil 
verifikasi atas klarifikasi yang disampaikan oleh 
pemohon notifikasi paling lama 14 (empat belas) 
Hari terhitung sejak tanggal dokumen klarifikasi 
diserahkan.

(4) Apabila klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diperlukan kajian lebih lanjut maka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
ditambahkan 7 (tujuh) Hari.

(5) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
Kosmetika yang mengandung bahan mengarah 
pada Nanomaterial paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal data klarifikasi diserahkan.
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(6) Dalam hal pemohon notifikasi tidak menyampaikan 
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
permohonan notifikasi dinyatakan ditolak.

(7) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling banyak 3 
(tiga) kali.

Pasal 31
Hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diperoleh setelah 
dilakukan verifikasi data oleh:
a. tim penilai keamanan, kemanfaatan, dan  mutu; 

dan/atau
b. komite nasional penilai kosmetika.

Pasal 32
(1) Komite nasional penilai kosmetika  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
a. akademisi;
b. peneliti;
c. praktisi; dan
d. regulator yang karena keahlian dan 

pengalamannya diperlukan untuk memberikan  
saran, tanggapan dan masukan terhadap 
kriteria keamanan, kemanfaatan dan mutu 
Kosmetika.

(2) Tim penilai dan komite nasional penilai kosmetika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 33
(1) BPOM dapat meminta klarifikasi kepada pemohon 

notifikasi melalui mekanisme dengar pendapat.
(2) Pemohon notifikasi juga dapat mengajukan 

permohonan dengar pendapat melalui permintaan 
tertulis yang disampaikan kepada BPOM.

(3) BPOM menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada pemohon notifikasi untuk 
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pelaksanaan dengar pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 34
(1) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal Pasal 33 ayat (1) terhadap permohonan 
notifikasi Kosmetika diberikan sebelum penerbitan 
keputusan.

(2) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk produk 
yang dilengkapi dengan bukti ilmiah.

Pasal 35
Apabila diperlukan, untuk kepentingan pengajuan 
permohonan notifikasi Kosmetika, pemohon notifikasi 
harus menyerahkan contoh Kosmetika kepada BPOM.

Pasal 36
Dalam hal pemohon notifikasi tidak menerima 
pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4), pemohon notifikasi dapat 
mengajukan permohonan penerbitan notifikasi kepada 
Kepala Badan.

Pasal 37
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, perhitungan 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 dihentikan.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa sistem elektronik tidak 
berfungsi, kerusuhan, kebakaran, dan/atau 
bencana alam.

Pasal 38
(1) Kosmetika dapat dikemas sebagai Kosmetika kit.
(2) Kosmetika kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa:
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a. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan 
primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika 
ternotifikasi; atau

b. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan 
sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) 
Kosmetika ternotifikasi.

(3) Kosmetika kit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib diberitahukan oleh pemohon 
notifikasi kepada Kepala Badan untuk memperoleh 
nomor notifikasi Kosmetika kit.

Bagian Ketiga  
Layanan Prioritas

Pasal 39
(1) Pemohon notifikasi yang melakukan notifikasi 

Kosmetika dapat diberikan layanan prioritas.
(2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa percepatan pemberitahuan hasil 
verifikasi yang disampaikan paling lama 3 (tiga) 
Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk.

Pasal 40
(1) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 diberikan kepada pemohon notifikasi yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. industri Kosmetika yang telah terdaftar 

di BPOM serta memiliki nomor notifikasi 
Kosmetika  untuk sub akun yang diajukan;

b. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di 
bidang Kosmetika;

c. tertib dokumen administrasi;
d. memiliki safety assessor/penanggung jawab 

teknis;
e. tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan 

notifikasi/izin edar;
f. tidak pernah mendapatkan surat peringatan 

terkait pelanggaran dan/atau tercantum dalam 
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public warning terkait bahan yang dilarang dan 
Kosmetika ilegal selama 2 (dua) tahun terakhir;

g. tidak pernah mendapatkan surat peringatan 
keras selain huruf f selama 2 (dua) tahun 
terakhir;

h. melakukan dan melaporkan hasil monitoring 
efek samping kosmetika sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. tidak pernah mendapat hasil verifikasi  data 
notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan 
ditolak dengan alasan tidak memenuhi 
persyaratan administrasi, keamanan dan mutu 
selama 3 (tiga) tahun terakhir;

j. pernah diaudit DIP dan/atau inspeksi sarana 
produksi dan/atau CPKB dengan hasil 
dokumen lengkap (CAPA closed);

k. tidak menggunakan merek secara bersama, 
dikecualikan bagi Perusahaan Terelasi; dan

l. tidak pernah terlibat kasus terkait merek.
(2) Mekanisme pemberian layanan prioritas sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku Notifikasi

Pasal 41
(1) Notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat 

diperpanjang melalui pembaharuan.
(2) Notifikasi Kosmetika kit berlaku selama 3 

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui 
pembaharuan, sepanjang nomor notifikasi masing
masing Kosmetika masih berlaku.

Pasal 42
(1) Kosmetika yang telah habis masa berlaku notifikasi 

dilarang diproduksi atau diimpor dan/atau 
diedarkan di wilayah Indonesia.
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(2) Dalam hal notifikasi telah habis masa berlakunya, 
Kosmetika yang telah diedarkan dapat beredar 
paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi tidak 
berlaku, dengan ketentuan:
a. masih dalam proses pengajuan pembaharuan 

notifikasi;
b. masih dalam proses pengajuan notifikasi baru; 

atau
c. telah memperoleh notifikasi baru.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan sepanjang Kosmetika 
memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, 
dan mutu.

Bagian Kelima  
Pembaharuan dan Perubahan Notifikasi

Pasal 43
(1) Dalam hal Kosmetika masih akan diedarkan, 

pemilik nomor notifikasi wajib mengajukan 
permohonan pembaharuan notifikasi untuk 
memperpanjang masa berlaku nomor notifikasi.

(2) Permohonan pembaharuan notifikasi untuk 
Kosmetika yang akan habis masa berlakunya, 
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 
sebelum habis masa berlaku notifikasi.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan pembaharuan 
notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari 
habis  masa berlaku nomor notifikasi, permohonan 
notifikasi diajukan sesuai dengan prosedur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai 
dengan Pasal 28.

(4) Pengajuan permohonan pembaharuan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) mendapat nomor 
notifikasi yang baru.
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Pasal 44
Pemohon notifikasi untuk Kosmetika Impor atau 
Kosmetika Kontrak, wajib menyerahkan pembaharuan 
surat penunjukan keagenan atau perjanjian kerja 
sama kontrak sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 45
(1) Pemilik nomor notifikasi wajib melakukan 

perubahan notifikasi apabila dilakukan perubahan 
terhadap:
a. nama industri/Importir/badan usaha yang 

melakukan notifikasi tanpa perubahan hak 
untuk mengedarkan, atau status kepemilikan;

b. alamat industri/Importir/badan usaha yang 
melakukan notifikasi dengan tidak  terjadi 
perubahan lokasi pabrik; atau

c. ukuran dan jenis kemasan.
(2) Dalam hal pemilik nomor notifikasi melakukan 

perubahan selain yang dimaksudkan pada ayat (1), 
maka pemilik nomor notifikasi harus mengajukan 
permohonan notifikasi sesuai dengan prosedur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai 
Pasal 28.

Pasal 46
Dalam hal pemilik nomor notifikasi mengajukan 
perubahan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (1), Kosmetika dengan informasi pada 
kemasan sebelumnya dapat beredar paling lama 6 
(enam) bulan sejak perubahan notifikasi disetujui.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 47
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 

ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), 
Pasal 25 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), 
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Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, dan/atau Pasal 45 
ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan notifikasi;
c. penutupan akses daring pengajuan per-

mohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun; 
dan/atau

d. penutupan akses daring pengajuan per-
mohonan surat keterangan impor paling lama 
1 (satu) tahun.

(3) Sanksi administratif berupa pencabutan notifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diberikan dalam hal:
a. berdasarkan hasil penilaian kembali,  

Kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi 
persyaratan keamanan;

b. perjanjian kerja sama antara pemohon 
notifikasi dengan industri penerima kontrak 
produksi, atau surat penunjukan keagenan 
dari produsen negara asal sudah berakhir;

c. Kosmetika yang telah beredar tidak sesuai 
dengan data pada template dan/atau dokumen 
yang disampaikan pada saat permohonan 
notifikasi;

d. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau 
mengimpor dan mengedarkan Kosmetika 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 
dinotifikasi;

e. Kosmetika yang beredar tidak memiliki DIP;
f. alamat industri/importir/Usaha Per orangan/

badan usaha tidak sesuai dengan data 
notifikasi;

g. terjadi sengketa dan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. ada pihak lain yang lebih berhak atas Nama 
Kosmetika yang tercantum dalam notifikasi 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. rekomendasi persetujuan impor ditolak;
j. direksi dan/atau pimpinan perusahaan dari 

pemohon notifikasi atau penerima kontrak 
terlibat dalam tindak pidana di bidang 
Kosmetika; dan/atau

k. penerima kontrak yang mengalihkan pem-
buatan Kosmetika yang dikontrakkan kepada 
industri Kosmetika lain.

(4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 48
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan 
Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai 
tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
(1) Permohonan notifikasi Kosmetika yang telah 

diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang 
Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi 
Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 
2010  tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika.

(2) Notifikasi Kosmetika yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 



167Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020

2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 
Tahun 2010  tentang Kriteria dan Tata Cara 
Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dinyatakan masih 
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa 
berlaku notifikasi.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 50
(1) Pemohon notifikasi tidak dapat mengajukan 

permohonan notifikasi Kosmetika untuk :
a. Kosmetika yang berdasarkan hasil pengawasan 

tidak memiliki nomor notifikasi dan ditemukan 
mengandung bahan yang dilarang; atau

b. Kosmetika yang telah dikenakan sanksi berupa 
pencabutan notifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan ayat (3) 
huruf a yang ditemukan mengandung bahan 
yang dilarang.

(2) Nama dari Kosmetika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diajukan notifikasi kembali 
dengan nama sebelumnya sepanjang tidak 
ada permasalahan hukum dan berdasarkan 
pertimbangan teknis dengan memperhatikan 
persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang 
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Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria 
dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 799), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan  di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-U NDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK  INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 661
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LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

TIPE PRODUK DAN KATEGORI KOSMETIKA

No. Tipe Produk Kategori Keterangan

1. Krim, emulsi, cair, 
cairan kental, gel, 
minyak untuk kulit 
(wajah, tangan, 
kaki, dan lain-lain)

Creams, emulsions, 
lotions, gels and oils 
for skin (hands, face, 
feet, etc.)

Minyak bayi
(Baby oil)

Kosmetika berupa 
minyak yang digunakan 
untuk merawat, 
membersihkan kulit, dan 
untuk pemijatan pada 
bayi dan anak di bawah 
usia 3 tahun.

Losion bayi
(Baby lotion)

Kosmetika berbentuk 
losion yang digunakan 
untuk merawat, 
melembabkan dan 
melembutkan kulit pada 
bayi dan anak di bawah 
usia 3 tahun. Termasuk 
losion untuk ruam 
popok.

Krim bayi 
(Baby cream)

Kosmetika berbentuk 
krim yang digunakan 
untukmerawat, 
melembabkan dan 
melembutkan kulit pada 
bayi dan anak di bawah 
usia 3 tahun. Termasuk 
krim untuk ruam popok.

Sediaan bayi 
lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk bayi 
dan anak di bawah usia 
3 tahun dalam bentuk 
krim, emulsi, 

Lampiran I Tipe Produk dan Kategori Kosmetika
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No. Tipe Produk Kategori Keterangan

cair, cairan kental, gel, 
dan minyak yang tidak 
termasuk dalam salah 
satu kategori Kosmetika 
yang digunakan untuk 
bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini.

Perawatan kaki Kosmetika yang 
digunakan hanya untuk 
merawat kulit kaki, tidak 
termasuk Kosmetika 
yang digunakan untuk 
pijat.

Penyegar kulit Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyegarkan kulit.

Krim malam 
(Night cream)

Kosmetika untuk 
perawatan kulit wajah 
dan/atau leher yang 
digunakan pada malam 
hari.

Penyejuk kulit 
(Skin Soothing 
Product)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan rasa sejuk 
dan nyaman pada kulit.

Krim siang
(Day cream)

Kosmetika untuk 
perawatan kulit wajah 
dan/atau leher yang 
digunakan pada siang 
hari.

Pelembab
(Moisturizer)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
melembabkan kulit 
wajah dan/atau leher.

Sediaan untuk 
pijat

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memudahkan pemijatan.
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No. Tipe Produk Kategori Keterangan

Sediaan 
untuk kulit 
berjerawat 
(Acne skin 
product)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
perawatan pada kulit 
yang berjerawat.

Perawatan 
kulit badan 
dan/atau 
tangan

Kosmetika yang 
digunakan di seluruh 
badan dan/atau tangan 
untuk melindungi kulit 
supaya tetap halus, 
lembut dan tidak kering.

Pelembab 
untuk mata
(Eye 
moisturizer)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
melembabkan kulit di 
sekitar mata.

Sediaan 
perawatan 
kulit payudara

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
perawatan kulit 
payudara.

Pengelupasan 
kulit secara 
kimiawi (
Chemical 
peeling)

Kosmetika yang 
mengandung bahan 
yang digunakan untuk 
mengangkat sel kulit 
mati pada wajah dan/
atau leher secara 
kimiawi.

Sediaan 
perawatan 
kulit lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
perawatan kulit yang 
tidak termasuk dalam 
salah satu kategori 
Kosmetika yang 
digunakan untuk 
perawatan kulit 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini.
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No. Tipe Produk Kategori Keterangan

2. Masker wajah 
(kecuali produk 
chemical peeling/
pengelupasan kulit  
secara  kimiawi)

Face masks (with 
the exception of 
chemical peeling 
products)

Masker Kosmetika yang 
digunakan 
untuk memberikan 
rasa kencang pada 
kulit wajah dan/atau 
leher, tidak termasuk 
Kosmetika yang khusus 
digunakan di sekitar 
mata.

Peeling Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mengangkat sel kulit 
mati pada wajah dan/
atau leher, tidak 
mengandung bahan 
chemical peeling.

Masker mata Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan rasa 
kencang pada kulit di 
daerah sekitar mata.

3. Alas bedak (cairan 
kental, pasta, 
serbuk)

Tinted bases 
(liquids, pastes, 
powders)

Dasar make 
up/Alas bedak 
(Make up base/
Foundation)

Kosmetika yang 
digunakan sebelum 
menggunakan Kosmetika 
rias wajah.

Penyamar noda 
pada wajah 
dan area kulit 
lain (Concealer)

Kosmetika yang 
digunakan khusus 
untuk menutupi 
kekurangan pada kulit 
wajah dan area kulit 
lainnya.

Dasar make 
up/Alas bedak 
untuk mata 
(Eye 
Foundation)

Kosmetika yang 
digunakan sebelum 
menggunakan Kosmetika 
rias mata.
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4. Bedak untuk rias 
wajah, bedak badan, 
bedak antiseptik 
dan lain-lain

Make-up powders, 
after-bath powder, 
hygienic powders, 
etc.

Bedak badan Kosmetika berbentuk 
serbuk yang digunakan 
untuk memberikan 
kesegaran pada 
badan dan membantu 
memberikan rasa kering 
dan lembut pada kulit.

Bedak badan 
antiseptik

Kosmetika berbentuk 
serbuk yang digunakan 
untuk memberikan 
kesegaran pada 
badan dan membantu 
memberikan rasa 
kering dan lembut pada 
kulit serta membantu 
melawan bakteri.

Bedak bayi Kosmetika yang 
dimaksudkan untuk 
menyerap keringat, 
mengurangi gesekan 
kulit sehingga 
memberikan 
kenyamanan pada bayi 
dan anak di bawah usia 
3 tahun.

Bedak wajah 
(Face powder)

Kosmetika berbentuk 
serbuk yang digunakan 
untuk memulas 
kulit wajah 
 sehingga meningkatkan 
penampilan wajah.

Bedak cair 
(Liquid powder)

Kosmetika berbentuk 
suspensi yang dapat 
digunakan sebagai 
bedak.

Bedak dingin Kosmetika tradisional 
yang digunakan untuk 
merawat, menyejukkan 
dan membuat kulit 
tampak cerah.
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Bedak 
perawatan kaki

Kosmetika berbentuk 
serbuk yang digunakan 
hanya untuk merawat 
kulit kaki.

5. Sabun mandi, 
sabun mandi 
antiseptik, dan lain-
lain
Toilet soaps, 
deodorant soaps, etc

Sabun mandi 
bayi, padat

Kosmetika berbentuk 
padat yang digunakan 
sewaktu mandi untuk 
membersihkan kulit bayi 
dan anak di bawah usia 
3 tahun.

Sabun cuci 
tangan, padat

Kosmetika berbentuk 
padat yang digunakan 
untuk membersihkan 
kulit tangan.

Sabun mandi, 
padat

Kosmetika berbentuk 
padat yang digunakan 
sewaktu mandi untuk 
membersihkan kulit.

Sabun mandi 
antiseptik, 
padat

Kosmetika berbentuk 
padat yang digunakan 
sewaktu mandi untuk 
membersihkan serta 
membantu melawan 
bakteri di kulit.

6. Sediaan wangi- 
wangian

Perfumes, toilet 
waters and eau de 
cologne

Wangi-wangian 
untuk bayi

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberi keharuman 
pada bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun.

Pewangi badan Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan keharuman 
pada tubuh dengan 
kadar bahan pewangi 
lebih rendah dari eau de 
cologne.
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Eau de cologne Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan keharuman 
pada tubuh dengan 
kadar bahan pewangi 
2-5%.

Eau de toilette Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan keharuman 
pada tubuh dengan 
kadar bahan pewangi 
4-10%.

Eau de parfum Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan keharuman 
pada tubuh dengan 
kadar bahan pewangi 
7-15%.

Parfum Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan keharuman 
pada tubuh dengan 
kadar bahan pewangi 
15-30%.

Sediaan wangi- 
wangian 
lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk wangi- 
wangian yang tidak 
termasuk dalam salah 
satu kategori Kosmetika 
yang digunakan 
untuk wangi-wangian 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini. 
Contoh: hair mist.

7. Sediaan mandi 
(garam mandi, busa 
mandi, minyak, gel 
dan lain- lain)

Sabun mandi 
cair

Kosmetika berbentuk 
cair, cairan kental atau 
gel yang digunakan 
untuk membersihkan 
kulit.
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Bath and shower 
preparations (salts, 
foams, oils. gels, 
etc.)

Sabun cuci 
tangan (cair)

Kosmetika berbentuk 
cair, cairan kental atau 
gel yang digunakan 
untuk membersihkan 
kulit tangan.

Sabun mandi 
antiseptik (cair)

Kosmetika berbentuk 
cair, cairan kental atau 
gel yang digunakan 
untuk membersihkan 
serta membantu 
melawan bakteri di kulit.

Busa mandi Kosmetika yang 
digunakan dengan cara 
dimasukkan pada air 
mandi untuk berendam 
dan membersihkan 
badan dengan busa 
dan wangi yang 
menyegarkan.

Minyak mandi
(Bath oil)

Kosmetika yang 
digunakan dengan 
cara dimasukkan 
pada air mandi  untuk  
berendam, memberikan 
rasa segar dan harum 
pada kulit dengan atau 
tanpa emolien.

Garam mandi
(Bath salt)

Kosmetika yang 
mengandung garam 
digunakan dengan 
cara dimasukkan ke 
dalam air mandi  untuk  
berendam, memberikan 
rasa segar dan wangi 
pada kulit.

Serbuk untuk 
mandi
(Bath powder)

Kosmetika berbentuk 
serbuk yang digunakan 
dengan cara dimasukkan
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ke dalam air mandi 
untuk berendam, 
memberikan rasa segar 
dan wangi pada kulit.

Sediaan untuk 
mandi lainnya

Kosmetika yang 
digunakan  untuk mandi 
yang tidak termasuk 
dalam salah satu 
kategori Kosmetika yang 
digunakan untuk mandi 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini.

Sabun mandi 
bayi, cair

Kosmetika berbentuk 
krim, cair, cairan kental 
atau gel yang digunakan 
sewaktu mandi untuk 
membersihkan kulit bayi 
dan anak di bawah usia 
3 tahun.

Lulur/Mangir Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan dan 
menghaluskan kulit 
serta mengangkat sel 
kulit mati.

8. Sediaan Depilatori

Depilatories

Depilatori Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menghilangkan rambut 
yang tidak  diinginkan 
dari tubuh.

9. Deodoran dan anti- 
perspiran

Deodorants and 
anti-perspirants

Deodoran Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membantu menutupi 
dan mengurangi bau 
badan.

Antiperspiran Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mengecilkan pori 
sehingga membantu
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mengurangi keluarnya 
keringat.

Deodoran- 
Antiperspiran

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membantu mengurangi 
keluarnya keringat dan 
bau badan.

10. Sediaan Rambut
Hair care products

Pewarna 
rambut

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mewarnai rambut.

Pemudar 
warna rambut 
(Hair lightener)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memudarkan warna 
rambut.

Aktivator/
Developer

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mengaktifkan proses 
kimia pada pewarnaan 
rambut.

Tata rias 
rambut fantasi

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menciptakan warna- 
warni rambut fantasi.

Pengeriting 
rambut 
(Permanent 
wave)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mengubah bentuk 
rambut lurus menjadi 
ikal atau keriting.

Neutralizer Kosmetika yang 
digunakan dalam 
proses pengikalan, 
pengeritingan, dan 
pelurusan rambut 
yang dimaksud untuk 
menetralkan aktivitas 
Kosmetika pengikal, 
pengeriting dan pelurus 
rambut.
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Pelurus 
rambut 
(Hair 
straightener)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mengubah bentuk 
rambut ikal atau keriting 
menjadi lurus.

Penataan 
Rambut

(Hair styling)

Kosmetika yang 
digunakan dalam tata 
rias rambut, bertujuan 
untuk merapikan, 
memberi volume, 
membuat rambut dapat 
ditata sesuai dengan 
gaya yang diinginkan 
dan menjaga tata rias 
rambut tahan lama.

Sampo Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan rambut 
dan kulit kepala.

Dry Shampoo Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyerap minyak 
berlebih pada rambut 
dan kulit kepala.

Sampo 
ketombe

Sampo yang digunakan 
untuk membersihkan 
rambut berketombe.

Pembersih 
rambut dan 
badan (Hair 
and body 
wash)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan kulit dan 
rambut.

Pembersih 
rambut dan 
badan bayi 
(Baby hair and 
body wash)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan kulit dan 
rambut bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun.

Hair dressing Kosmetika yang 
digunakan untuk 
merapikan dan
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mengkilapkan rambut. 
Contoh: pomade, minyak 
rambut, dan krim 
rambut.

Kondisioner 
(Hair 
conditioner)

Kosmetika yang 
digunakan  untuk 
memperbaiki penampilan 
rambut dengan 
memberikan kelembutan 
pada rambut agar tidak 
mudah kusut.

Hair creambath Kosmetika yang 
digunakan dengan cara 
pemijatan dan dibiarkan 
beberapa saat sebelum 
dibilas untuk perawatan 
rambut dan kulit kepala.

Hair Mask Kosmetika yang 
digunakan tanpa 
pemijatan dan dibiarkan 
beberapa saat sebelum 
dibilas untuk perawatan 
rambut.

Tonik rambut 
(Hair tonic) 

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
merawat  pertumbuhan 
dan kekuatan rambut.

Sampo bayi Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan rambut 
bayi dan anak di bawah 
usia  3 tahun.

Sediaan 
rambut

Kosmetika yang lainnya  
digunakan  untuk 
rambut yang tidak 
termasuk dalam salah 
satu kategori Kosmetika 
yang digunakan untuk 
rambut sebagaimana 
tercantum dalam
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Lampiran Peraturan 
Badan ini. Contoh: 
Vitamin untuk rambut.

Sediaan 
rambut bayi 
lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk rambut 
bayi dan anak di bawah 
usia 3 tahun dalam 
bentuk krim, emulsi, 
cair, cairan kental, gel, 
dan minyak yang tidak 
termasuk dalam salah 
satu kategori Kosmetika 
yang digunakan untuk 
rambut bayi dan anak 
di bawah usia 3 tahun 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini. 
Contoh: baby hair lotion.

11. Sediaan cukur 
(krim, busa, cair, 
cairan kental, dan 
lain-lain)

Sediaan pra 
cukur

Kosmetika yang 
digunakan untuk kulit 
melembutkan sebelum 
cukur.

Shaving         
products
(creams, foams, 
lotions, etc.)

Sediaan cukur Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memudahkan proses 
pencukuran.

Sediaan pasca 
cukur

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan rasa 
nyaman setelah cukur.

Sediaan cukur 
lainnya

Kosmetika yang tidak 
termasuk dalam salah 
satu kategori Kosmetika 
yang digunakan untuk 
cukur sebagaimana 
tercantum dalam
Lampiran Peraturan 
Badan ini.
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12. Sediaan rias mata, 
rias wajah, sediaan 
pembersih rias 
wajah dan mata

Sediaan untuk 
alis

Kosmetika yang 
dimaksudkan untuk 
memperindah bentuk 
dan merawat alis mata.

Products for making-
up and removing 
make-up from the 
face and the eyes

Bayangan mata 
(Eye shadow)

Kosmetika yang 
dimaksudkan untuk 
memberikan warna pada 
kelopak mata.

Eye liner Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memperjelas garis mata.

Mascara Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memperindah dan/atau 
merawat bulu mata.

Lem bulu mata 
(Eyelash Glue)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menempelkan bulu mata 
palsu.

Sediaan rias 
mata lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
rias mata yang tidak 
termasuk  kategori 
dalam salah satu 
Kosmetika yang 
digunakan untuk rias 
mata sebagaimana 
tercantum dalam 
Lampiran Peraturan 
Badan ini.

Pembersih rias 
mata
(Eye make-up 
remover)

Kosmetika yang 
digunakan untuk mata.

Bedak padat
(Compact 
powder)

Kosmetika berbentuk 
serbuk padat, lembut, 
homogen, mudah 
disapukan   merata  
pada kulit.
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Perona pipi 
(Blush on)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan  warna 
pada pipi.

Tata rias 
“panggung”

Kosmetika yang 
digunakan  untuk merias 
pemain, penari, dan lain-
lain dalam pementasan 
pertunjukan termasuk 
untuk merias pengantin.

Sediaan rias 
wajah lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
rias wajah yang tidak 
termasuk  kategori 
dalam salah satu 
Kosmetika yang 
digunakan untuk rias  
wajah  sebagaimana 
tercantum dalam 
Lampiran Peraturan 
Badan ini.

Pembersih 
kulit

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan kulit 
wajah dan/atau leher.

Penyegar kulit 
muka

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyegarkan dan/
atau menghilangkan 
sisa pembersih yang 
tertinggal pada kulit 
wajah dan/atau leher.

Astringent Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyegarkan dan 
mengecilkan pori-pori 
kulit wajah.

13. Sediaan perawatan 
dan rias bibir

Lip color Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mewarnai bibir.
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Products intended 
for application to the 
lips

Lip liner Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memperindah dan 
mempertegas bentuk 
bibir.

Lip gloss Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan kilau pada 
bibir.

Lip care Kosmetika yang 
digunakan untuk 
merawat bibir dan 
menjaga kelembaban 
bibir.

Lip make up 
remover

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan riasan 
bibir.

14. Sediaan perawatan 
gigi dan mulut

Pasta gigi 
(Dentrifices)

Sediaan kosmetika 
yang digunakan untuk 
membersihkan gigi.

Products for care of 
the teeth and the 
mouth

Mouth washes Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membersihkan dan 
menyegarkan mulut 
dengan cara berkumur.

Penyegar 
mulut
(Mouth 
freshener)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menjaga kesegaran 
mulut dan menutupi bau 
mulut.

Sediaan 
pemutih gigi

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membuat gigi tampak 
putih alami.

Sediaan 
higiene mulut 
lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
higiene mulut yang tidak 
termasuk dalam salah
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satu Kosmetika yang 
digunakan untuk higiene 
mulut sebagaimana 
tercantum dalam 
Lampiran Peraturan 
Badan ini.

15. Sediaan untuk 
perawatan dan rias 
kuku

Top coat Sediaan kuku yang 
digunakan setelah 
pewarnaan kuku agar 
tidak  mudah  retak   
dan terkelupas.

Products  for  nail 
care and make-up

Base coat Sediaan kuku  yang 
digunakan sebelum 
mengaplikasikan 
pewarna kuku.

Nail dryer Kosmetika yang 
mempercepat 
pengeringan pewarna 
kuku dan memberikan 
kesan kilau pada kuku.

Nail extender/
Nail elongator

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan kesan kuku 
tampak lebih panjang.

Nail 
strengthener

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
membantu menguatkan 
kuku yang rapuh.

Pewarna kuku
(Nail color)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
memberikan warna pada 
kuku.

Pembersih 
pewarna kuku  
(Nail polish 
remover)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menghilangkan pewarna 
kuku.

Cuticle 
remover/
softener

Kosmetika yang 
digunakan  untuk 
melunakkan kutikel
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kuku sehingga mudah 
dibersihkan.

Sediaan 
manikur dan 
pedikur

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
manikur dan pedikur.

Sediaan kuku 
lainnya

Kosmetika yang 
digunakan untuk kuku 
yang tidak termasuk 
dalam salah satu 
kategori Kosmetika yang 
digunakan untuk kuku 
sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini. 
Contoh: lem kuku palsu.

16. Sediaan untuk 
organ intim bagian 
luar

Products for external 
intimate hygiene

External 
intimate 
hygiene

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menjaga kebersihan 
organ genital bagian 
luar.

17. Sediaan mandi 
surya dan tabir 
surya 

Sunbathing products

Sediaan tabir 
surya

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
melindungi kulit 
dari pengaruh sinar 
matahari.

Sediaan mandi 
surya

Kosmetika yang 
digunakan  untuk 
membuat kulit menjadi 
kecoklatan dengan 
bantuan sinar matahari.

18. Sediaan untuk 
menggelapkan kulit 
tanpa berjemur

Products for tanning 
without sun

Sediaan untuk 
menggelapkan 
kulit tanpa 
berjemur

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menggelapkan warna 
kulit tanpa perlu 
berjemur di bawah sinar 
matahari.



188 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No. Tipe Produk Kategori Keterangan

19. Sediaan pencerah 
kulit

Skin-whitening 
products

Krim pencerah 
kulit sekitar 
mata 
[Eye cream 
(whitening)]

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mencerahkan kulit atau 
menyamarkan noda-
noda hitam di sekitar 
mata.

Pencerah kulit
(Skin lightener)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
mencerahkan dan 
menyamarkan noda-
noda hitam pada kulit.

20. Sediaan anti-wrinkle

Anti-wrinkle 
products

Wrinkle 
smoothing

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyamarkan kerutan/
garis halus pada wajah 
dan/atau leher.

Skin aging 
product

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyamarkan tanda- 
tanda penuaan dini.

Penyamar 
kerut kulit 
sekitar mata 
(Eye wrinkle 
product)

Kosmetika yang 
digunakan untuk 
menyamarkan kerutan 
di sekitar mata.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 12 TAHUN 2020 
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA 

 
 

CONTOH TEMPLATE PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI 

NIB Perusahaan  :  

Username Login* : 
Gunakan karakter a-z 0-9_tanpa spasi 

Password* : 

Ketik Ulang Password*: 

 
 

PERUSAHAAN 

Nama Perusahaan* :                        

    
Alamat* :    

Provinsi* : 

 

Kota/Kabupaten* :  

Kode Pos* : 

Koordinat* :   

Telepon* :    

Fax :    

Alamat Email* :   

 Email perusahaan anda 

NPWP* :    

File NPWP*  : 

File gambar tipe JPEG/PNG/PDF. Ukuran Maksimal 1MB                                
KTP/Identitas  
Direksi, dan/atau     : 
Pimpinan Perusahaan*  

   File tipe JPEG/PNG/PDF.  
 Ukuran Maksimal 2MB 

 
Surat Pernyataan  
Direksi, dan/atau     : 
Pimpinan Perusahaan tidak 
pernah terlibat tindak pidana               File tipe JPEG/PNG/PDF. Ukuran  
di bidang kosmetika*          Maksimal 2MB 

- Pilih Jenis- 

-Pilih Provinsi- 

-Pilih Kota/Kabupaten - 

Telusuri 

Telusuri 
 

Telusuri 
 

Latitude Logitude Set Lokasi 
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PIMPINAN PERUSAHAAN 

Nama* :  

Alamat* :    

Provinsi* : 

Kota/Kabupaten* :  

Kode Pos* :    

Nomor telepon/Handphone* :    

Fax : 

Alamat Email* :   

 
GUDANG 

Nama Gudang* :                        

  
Alamat* :    

Provinsi* : 

Kota/Kabupaten* : 

Kode Pos* :  

Telepon* :  

Fax :   

*Wajib diisi  

Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik: 

 
 

 

 
 

-Pilih Kota/Kabupaten- 

-Pilih Kota/Kabupaten- 

 

-Pilih Provinsi- 

-Pilih Provinsi- 

 Saya setuju 

 

Register 

- Pilih Jenis- 
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Status Sub Account*  : 

 
Catatan: Tampilan yang akan muncul selanjutnya sesuai dengan status 
yang dipilih 

 
 INDUSTRI KOSMETIKA: 

Alamat       : 

Koordinat       : 

 

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS 

Nama* :  

Alamat* :    

    Provinsi* : 

Kota/Kabupaten* :  

Kode Pos* :    

Telepon* :    

Fax :    

Alamat Email* :   

 

DATA PABRIK 

Nama Pabrik* :                         

     
Alamat* :    

Koordinat :  

 
Telepon* : 
  
Negara* : 

Kota* :  

Golongan* :    

 

Merek * :     

Tekan Enter untuk 
menambahkan merek baru 

 
Surat Pernyataan Hak Atas     : 
Merek*    
 

-Pilih Kota/Kabupaten- 

-Pilih Status Perusahaan 

-Pilih Provinsi- 

 

-Pilih Kota- 

Indonesia 

-Pilih Golongan- 

Telusuri 
 

 

Latitude Logitude Set Lokasi 

Latitude Logitude Set Lokasi 
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Sertifikat CPKB/Surat Keterangan     : 
Penerapan CPKB (pdf)* 
                                                            

Masa Berlaku Sertifikat CPKB/    : : 
Surat Keterangan Penerapan  
CPKB* 
 

Status*                            Produsen        Pengemas 
 

SEDIAAN PABRIK 

Sediaan*     

 

Subkategori*                                                    check all 
“Pilih subkategori sesuai  
Sertifikat/Surat Keterangan 
Penerapan CPKB” 

 
Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik: 

 
 

 
 IMPORTIR KOSMETIKA: 

PERUSAHAAN                                 

NIB* :  

NIB (pdf) : 
     
                            
Alamat  :  

Rekomendasi hasil pemeriksaan  :   
sarana dari Balai setempat (pdf)  
  
Nomor Surat Izin Usaha   :  
Perdagangan  

File Surat izin usaha di bidang   : 
kosmetika (pdf)   

    

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS 

Nama* :  

Alamat* :    

Provinsi* : 

Kota/Kabupaten* :  

Kode Pos* :    

Telepon* :    

Fax :    

Telusuri 

Telusuri 

 

-Pilih Kota/Kabupaten- 

-Pilih Provinsi- 

Telusuri 

Submit 

Telusuri 

-Pilih Sediaan-             
 



193Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020

- 62 - 
 

Alamat Email* :   

 

DATA PRINCIPAL 

Nama Principal* :  

Negara* :  

Surat Penunjukan Keagenan (pdf) : 

Masa berlaku Surat Penunjukan  :                            
Keagenan*  

Merek : 
Dalam Surat Penunjukkan                   Tekan Enter untuk  
Keagenan*                                                      menambahkan merek baru 
 
Surat Pernyataan Hak Atas Merek    :         

    
DATA PABRIK 

Nama Pabrik* :                         

     
Alamat* :    

Telepon*       : 

Negara* : 

Kota* :  

Golongan* :    

Sertifikat GMP (pdf)*     : 

Masa Berlaku Sertifikat GMP*          : 

Status                            Produsen        Pengemas 

 

SEDIAAN PABRIK 

Sediaan*     

 

Subkategori*                                                    check all 
“Pilih subkategori sesuai  
Sertifikat/Surat Keterangan 
Penerapan CPKB” 

 

 
Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik: 
 

Telusuri 

-Pilih Negara- 

Submit 

Telusuri 

    

Pilih Kota 

Pilih Negara 

Pilih Golongan 

Telusuri 

-Pilih Sediaan-             
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Bila semua pabrik telah dicantumkan, klik :  
 
 

 USAHA PERORANGAN/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KONTRAK 
PRODUKSI  

           

Nama Pemberi Kontrak*     :  
               
Alamat*        : 
  
Nomor Surat Izin Usaha  :  
    
File Surat izin usaha di bidang                 : 
kosmetika/ NIB (pdf)   
 
Surat Perjanjian Kerjasama :       Ada 
yang disahkan Notaris 
  
Masa berlaku Perjanjian : 
Kerjasama 
 
Rekomendasi hasil pemeriksaan  :   
sarana dari Balai setempat (pdf)  

  
   

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS 

Nama*  :  

Alamat*  :    

Provinsi* : 

Kota/Kabupaten* :  

Kode Pos*  :    

Telepon*  :    

Fax  :    

Alamat Email* :   

       
DATA PABRIK 

Nama Pabrik* :                         

        
Alamat*  :    

Telepon*        : 

Negara* : 

Kota*  :  

Telusuri 

-Pilih Kota/Kabupaten- 

-Pilih Provinsi- 

-Pilih Kota- 

-Pilih Negara- 

Telusuri 

 

Finish 
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KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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Golongan*  :    

Merek*  :     

          Tekan Enter untuk  
                                     menambahkan merek baru 

Surat Pernyataan Hak Atas     : 
Merek*         
 
Sertifikat /Surat Keterangan     : 
Penerapan CPKB (pdf)*    

 

Masa Berlaku Sertifikat/ 
/Surat Keterangan 
Penerapan CPKB*       
 
Status*                                       Produsen        Pengemas 

 
SEDIAAN PABRIK 

Sediaan*         : 

 

Subkategori*                                                   check all 
“Pilih subkategori sesuai  
Sertifikat/Surat Keterangan 
Penerapan CPKB” 

 
Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik: 

 
 
 
 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 
 
 

ttd. 
 

PENNY K. LUKITO 

-Pilih Golongan- 

Telusuri 

Telusuri 
 

Submit 

-Pilih Sediaan-               
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LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

PERUBAHAN DATA PEMOHON NOTIFIKASI

Jenis Perubahan Tindak Lanjut Data Pendukung
1. Nama Industri Kosmetika :
a. Status 

kepemilikan 
berubah

• Mengajukan 
pendaftaran kembali 
sebagai pemohon 
notifikasi; dan

Sesuai persyaratan 
pendaftaran pemohon 
notifikasi

• Mengajukan notifikasi 
baru (untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

Sesuai persyaratan 
permohonan notifikasi

b. Tanpa 
mengubah 
status 
kepemilikan

• Mengajukan 
perubahan data 
pemohon notifikasi; 
dan

• Mengajukan 
perubahan notifikasi 
(untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

Industri Kosmetika :

• Sertifikat 
CPKB atau surat  
keterangan penerapan 
CPKB mencantumkan 
nama industri 
Kosmetika baru

• NPWP baru

• Izin usaha 
dengan nama industri 
Kosmetika yang baru

Industri  Kosmetika 
Penerima Kontrak ; 
Sertifikat CPKB

2. Alamat  Industri Kosmetika
a. Lokasi pabrik 

berubah
• Mengajukan 

pendaftaran kembali 
sebagai  pemohon 
notifikasi; dan

Sesuai persyaratan 
pendaftaran pemohon 
notifikasi

Lampiran III Perubahan Data Pemohon Notifikasi
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Jenis Perubahan Tindak Lanjut Data Pendukung
•	 Mengajukan notifikasi 

baru (untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

Sesuai persyaratan 
permohonan notifikasi

b. Tanpa 
mengubah 
lokasi pabrik

•	 Mengajukan 
perubahan data 
pemohon notifikasi, 
dan

Industri Kosmetika :

•	 Sertifikat CPKB 
atau surat 
keterangan 
penerapan CPKB 
mencantumkan 
alamat industri 
Kosmetika baru

•	 NPWP baru

•	 Izin usaha dengan 
alamat industri 
Kosmetika yang 
baru

Industri Kosmetika 
Penerima Kontrak ; 
Sertifikat CPKB

•	 Mengajukan 
perubahan notifikasi 
(untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

3. Nama Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang  
melakukan kontrak produksi

a. Status 
kepemilikan 
berubah

•	 Mengajukan 
pendaftaran kembali 
sebagai pemohon 
notifikasi; dan

Sesuai persyaratan 
pendaftaran pemohon 
notifikasi baru

•	 Mengajukan notifikasi 
baru (untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

Sesuai persyaratan 
permohonan notifikasi
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Jenis Perubahan Tindak Lanjut Data Pendukung
b. Tanpa 

perubahan 
status 
kepemilikan

•	 Mengajukan 
perubahan data 
pemohon notifikasi; 
dan

•	 Surat rekomendasi 
sebagai pemohon 
notifikasi dari UPT 
BPOM setempat

•	 Izin usaha dengan 
nama   perusahaan 
yang baru

•	 Mengajukan 
perubahan notifikasi 
(untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

4. Alamat  Importir  atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang 
melakukan kontrak produksi

•	 Mengajukan 
perubahan data 
pemohon notifikasi; 
dan

•	 Surat rekomendasi 
sebagai 
pemohon notifikasi 
dari UPT BPOM 
setempat

•	 Izin usaha dengan 
alamat perusahaan 
yang baru

•	 Mengajukan 
perubahan notifikasi 
(untuk semua 
Kosmetika yang telah 
dinotifikasi)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

CONTOH TEMPLATE NOTIFIKASI

Lampiran IV Contoh Template Notifikasi

- 68 - 

 

 
 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020 
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA 

 

CONTOH TEMPLATE NOTIFIKASI 
 

Status Produk (pilih salah satu) :  

 Impor 

 Kontrak  

 Dalam Negeri/ Lokal 

 

 

 

Produsen 

Produsen*   
  
 

Jika produk anda diproduksi oleh dua pabrik, klik disini untuk menambahkan produsen lainnya. 
 

Produsen Lainnya  
  

 
 
Mohon perhatian, kosongkan Produsen lainnya jika produk anda di produksi hanya  
oleh 1(satu) pabrik. 

 

 

 

Pengemasan 
Jika Produsen sama dengan pengemasan primer, kolom isian untuk pengemasan primer  

tidak perlu diisi. 

Pengemasan Primer 

 

 
Pengemasan Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Produsen 

Pilih Pengemas Primer 

Pilih Pengemas Sekunder 

Pilih Produsen 
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Data Produk 

Merek*                                    Nama produk*                      Warna sediaan*       

   

 

 

Tipe Produk 

Sediaan*                                         Kategori*                            Penggunaan*       

     

  

Tipe Produk*        Tarif PNBP(Rp.)* 

  

 

 Kegunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Kemasan Produk 

       

 Kemasan Primer*     Kemasan Sekunder         Netto*            Satuan*                         Pilihan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih merek  

 

Pilih penggunaan Pilih sediaan Pilih Kategori 

Hapus 
Pilih Kemasan Pilih Kemasan 

 

Tambah Kemasan 
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  Daftar  Bahan Kosmetik 

 Nama Bahan                                        Fungsi          Percentage               Group 

 
 
 
 
             

             Search 
  
 Nama Bahan     Fungsi               Percentage            Group           Pilihan 

 
 

  
 
 Total Persentase Ingredient 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Data CFS 
 
 Apakah produk telah diperdagangkan secara resmi di luar negeri?* 
  

 
 Sebutkan nama Negara tempat diedarkan!* 
  

 
 File CFS dari Negara asal (.pdf)* 

 
 
 Ukuran Maksimal: 30 MB 
 
 Masa Berlaku CFS* 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pilih 

Pilih negara 

             

Hapus 

Telusuri 

Tambah Bahan 
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1. Sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan 
yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di negara ASEAN. 

2. Sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara asal telah 
menerapkan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat 
pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh 
Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik Indonesia setempat untuk pabrik yang 
berlokasi di luar negara ASEAN. 

 PERNYATAAN 

  Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Kosmetika yang dinotifikasi telah memenuhi semua persyaratan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang kosmetika; 

2. Saya menjamin tersedianya Dokumen Informasi Produk untuk diperiksa atau diaudit 
setiap saat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menyimpan semua catatan 
peredaran kosmetika untuk memudahkan penelusuran kembali; 

3. Saya akan memberitahukan semua reaksi atau efek kosmetika yang tidak diinginkan 
yang berakibat fatal atau mengancam keselamatan jiwa secepat mungkin kepada 
Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui telepon, faksimili, e-mail, atau secara 
tertulis, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak reaksi atau efek 
diketahui; 

4. Saya akan melengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dengan data 
berupa Formulir Pelaporan Efek Samping Kosmetika dalam waktu 8 (delapan) hari 
kalender sejak tanggal pemberitahuan,dan menyediakan semua informasi lain yang 
dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

5. Saya akan melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan semua reaksi atau 
efek yang tidak diinginkan yang serius lainnya namun tidak fatal atau mengancam 
jiwa, paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah reaksi diketahui 
dengan menggunakan Formulir Pelaporan Efek Samping Kosmetika; 

6. Saya akan menarik kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dari pasaran dan 
tidak melanjutkan peredaran kosmetika yang bersangkutan, atas inisiatif sendiri atau 
berdasarkan perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

7. Saya bertanggungjawab atas data dan informasi yang diberikan dalam notifikasi ini 
sudah benar dan sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika; 

8. Saya tidak akan memindahkan tanggung jawab hukum atas kosmetika yang 
dinotifikasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan, jika kosmetika tersebut tidak 
memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah saya nyatakan sebelumnya kepada 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Saya Setuju 

 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

ttd. 

PENNY K. LUKITO 

Kembali 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN PRIORITAS

I. TIPE PRODUK DAN KATEGORI KOSMETIKA YANG DAPAT 
DINOTIFIKASIKAN DALAM LAYANAN PRIORITAS

Tipe Produk Kategori
1. Krim, emulsi, cair, cairan kental, 

gel, minyak untuk kulit (wajah, 
tangan, kaki, dan lain-lain)

Creams, emulsions, lotions, gels 
and oils for skin (hands, face, 
feet, etc.)

Sediaan untuk pijat

2. Alas bedak (cairan kental, 
pasta, serbuk)

Tinted bases (liquids, 
pastes, powders)

Dasar make up/Alas 
bedak (Make up Base/
Foundation)

3. Bedak untuk rias wajah, 
bedak badan, bedak antiseptik 
dan lain lain

Make-up powders, after-
bath powder, hygienic 
powders, etc

Bedak wajah (Face powder)

Bedak cair (Liquid powder)
Bedak dingin

4. Sabun mandi, sabun 
mandi antiseptik, dan 
lain-lain

Toilet soaps, deodorant soaps, etc

Sabun mandi, padat

5. Sediaan Rambut Hair styling
Sampo

Pembersih rambut dan 
badan (Hair and body wash)

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

Lampiran V ’Mekanisme Pemberian Pelayanan Prioritas
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Tipe Produk Kategori
Hair care products Hair dressing

Kondisioner (Hair conditioner)

6. Sediaan cukur (krim, busa, cair, 
cairan kental, dan lain-lain)

Shaving product (creams, foams, 
lotions, etc.)

Sediaan pra cukur

Sediaan cukur

7. Sediaan rias mata, rias wajah, 
sediaan pembersih rias wajah dan 
mata

Products for making-up and 
removing make-up from the face 
and the eyes

Bedak padat (Compact 
powder)
Perona pipi (Blush on)

8. Sediaan untuk perawatan dan rias 
kuku

Products for nail care and make- up

Top coat

Base coat

Nail dryer

Nail extender/Nail elongator

Pewarna kuku (Nail color)

Pembersih pewarna kuku 
(Nail polish remover)

9. Sediaan mandi (garam mandi, 
busa mandi, minyak, gel dan lain- 
lain)

Bath and shower preparations 
(salts, foams, oils. gels, etc.)

Sabun mandi cair

Busa mandi

Minyak mandi (Bath oil)

Garam mandi (Bath salt)

Serbuk untuk mandi (Bath 
powder)
Lulur/Mangir
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III. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengisi 

template dan mengunggah data secara elektronik melalui head 
account pada laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM. 
Data yang diunggah yaitu :

a. Surat penyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat dalam tindak 
pidana di bidang obat dan makanan;

b. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak menggunakan biro jasa 
dalam pengurusan izin edar;

c. Curriculum vitae safety assessor/penanggung jawab teknis (termasuk 
data kontak yang mudah dihubungi);

d. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang masih berlaku 
paling singkat 2 (dua) bulan pada saat mendaftar; dan

e. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak menggunakan merek secara 
bersama.

2. Setelah dilakukan pengisian template, pemohon harus menyerahkan 
dokumen administrasi untuk dilakukan evaluasi.

3. Setelah dilakukan seleksi, perusahaan yang lolos akan ditetapkan 
melalui surat pengumuman Deputi Bidang Pengawasan  Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. Perusahaan yang terpilih dalam layanan prioritas, maka menu 
clustering pada sub akun pemohon di sistem akan diaktifkan.

5. Permohonan notifikasi dapat dilakukan melalui menu clustering  
tersebut.
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IV. ALUR PENDAFTARAN LAYANAN PRIORITAS

Akses pendaftaran perusahaan melalui laman resmi 
pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM

Isi template

Klik Submit

Lolos seleksi

Permohonan notifikasi 
layanan prioritas

Tidak lolos seleksi

Verifikasi data notifikasi

Penerbitan NIE

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



6
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 14 Tahun 2020  
tentang  

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas  
Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017  

tentang  
Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan  

Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020  

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  

PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN  
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa  untuk  menjamin  keamanan,   khasiat/ 
kemanfaatan, mutu bahan Obat dan Makanan 
yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, 
diperlukan pengaturan mengenai pengawasan 
pemasukan Bahan Obat dan makanan ke dalam 
wilayah Indonesia;

  b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pengawasan 
pemasukan bahan obat dan makanan sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 
tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat 
dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan hukum serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang pengawasan Bahan Obat dan makanan;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
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menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 
2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat 
dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

  2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019 
tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  249,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6442);

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun  2017  tentang  Organisasi  dan  
Tata  Kerja Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  
(Berita  Negara Republik  Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun  2018  tentang  Organisasi  dan  
Tata  Kerja    Unit Pelaksana  Teknis  di Lingkungan  
Badan Pengawas Obat  dan Makanan (Berita Negara 
Republik Indonesia    Tahun 2017  Nomor  784)  
sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 
Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan 
Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  12  
Tahun  2018  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana  Teknis di  Lingkungan  Badan  
Pengawas  Obat  dan Makanan Berita  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1274);
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  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 
Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 
TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN 
BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH 
INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang 
Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan 
ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1842) diubah, sebagai 
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Bahan Obat dan Makanan adalah Bahan Obat, 

Bahan Obat Kuasi, Bahan Obat Tradisional, 
Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, 
dan Bahan Pangan.

2. Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah 
importasi Bahan Obat dan Makanan ke dalam 
wilayah Indonesia.

3. Surat Keterangan Impor Border yang 
selanjutnya disingkat SKI Border adalah surat 
persetujuan pemasukan Bahan Obat dan 
Bahan Obat Tradisional ke dalam wilayah 
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indonesia dalam rangka pengawasan peredaran 
Bahan Obat dan Makanan.

4. Surat Keterangan Impor Post Border yang 
selanjutnya disebut SKI Post Border adalah 
surat persetujuan pemasukan Bahan Obat 
Tradisional Berupa Bahan Obat Kuasi, Bahan 
Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, 
dan Bahan Pangan Olahan ke dalam wilayah 
Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran 
Bahan Obat dan Makanan.

5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI 
Border atau SKI Post Border untuk Pemasukan  
Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah 
Indonesia melalui proses rekomendasi secara 
otomatis oleh sistem.

6. Pemohon SKI Border adalah perusahaan atau 
importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, 
untuk mengajukan permohonan pemasukan 
bahan obat dan bahan obat tradisional ke 
dalam wilayah Indonesia.

7. Pemohon SKI Post Border adalah perusahaan 
atau importir yang diberi kuasa oleh 
perusahaan, untuk mengajukan permohonan 
pemasukan bahan obat tradisional berupa 
bahan obat kuasi, bahan kosmetika, bahan 
suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke 
dalam wilayah Indonesia.

8. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat 
maupun tidak berkhasiat yang digunakan 
dalam pengolahan obat dengan standar dan 
mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk 
baku pembanding.

9. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalah-
gunakan yang selanjutnya disebut dengan 
Bahan Obat Tertentu adalah Bahan Obat 
yang bekerja di sistem susunan saraf pusat 
selain narkotika dan psikotropika, yang pada 
penggunaan di atas terapi dapat menyebabkan 
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ketergantungan dan menyebabkan perubahan 
khas pada aktifitas mental dan perilaku.

10. Bahan Obat Tradisional adalah bahan aktif 
berupa simplisia atau sediaan galenik maupun 
bahan tambahan yang digunakan dalam 
pembuatan obat tradisional dan tidak dalam 
kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.

11. Bahan Obat Kuasi adalah bahan aktif  yang 
memiliki khasiat maupun bahan tambahan 
yang digunakan dalam pembuatan obat kuasi.

12. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran 
bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik 
yang merupakan komponen kosmetika.

13. Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan aktif 
yang memiliki khasiat/manfaat maupun bahan 
tambahan yang digunakan dalam pembuatan 
suplemen kesehatan.

14. Bahan Pangan adalah bahan dasar yang 
digunakan untuk memproduksi makanan dan 
minuman tidak dalam kemasan eceran yang 
siap digunakan oleh konsumen, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan penolong, 
dan bahan lainnya.

15. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya 
disingkat BTP adalah bahan yang ditambah kan 
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat 
atau bentuk pangan.

16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya 
disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha 
yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single 
Submission setelah pelaku usaha melakukan 
pendaftaran.

17. Nomor Aju adalah nomor yang  diberikan 
oleh sistem pada setiap permohonan surat 
keterangan impor.

18. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 
disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja 
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yang bersifat mandiri yang melaksanakan 
tugas teknis operasional tertentu dan/atau 
tugas teknis penunjang tertentu di bidang 
pengawasan obat dan makanan.

19. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan.

20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

21. Hari adalah hari kalender.
22. Jam adalah jam kerja.

2. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3) 
dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni 
ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 
Pemasukan Bahan Obat dan Makanan juga 
harus mendapat persetujuan dari Kepala 
Badan.

(2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SKI Border; atau
b. SKI Post Border.

(3) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 
1 (satu) kali pemasukan.

(3a) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan 
Bahan Obat dan/atau Bahan Obat Tradi-
sional  secara border wajib memiliki SKI Border 
pada saat mengajukan pem beritahuan impor 
barang yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang.

(3b) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan 
Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetika 
dan/atau Bahan  Pangan  Olahan  secara  
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post  border wajib memiliki SKI Post Border 
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran 
barang yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang.

(3c) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemasukan Bahan 
Obat berupa narkotika, psikotropika atau 
prekursor harus memenuhi persyaratan:
a. analisa hasil pengawasan; dan
b. surat persetujuan impor,

 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan.

(4) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini.

3. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) 
dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni 
ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 

Border harus memiliki NIB melalui Online 
Single Submission untuk mendapatkan 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border.

(1a) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border harus memilih kode izin SKI Border 
atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat 
dan Makanan pada sistem Online Single 
Submission.

(1b) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1a) harus melakukan pendaftaran untuk 
mendapatkan nama pengguna dan kata sandi 
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dengan mekanisme single sign on  di laman 
resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single 
window.

(2) Pendaftaran melalui mekanisme single sign 
on sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) 
dilakukan untuk memperoleh akses login di 
inhouse Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
termasuk UPT BPOM dan laman resmi lembaga 
national single window.

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa 
maka penerima kuasa harus mendapatkan 
surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 

Border melakukan entry data secara daring 
dan mengunggah dokumen pendukung pada  
laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas hasil pemindaian:
a. asli surat permohonan  yang ditanda-

tangani oleh direktur atau kuasa direksi 
bermaterai cukup;

b. asli surat pernyataan penanggung jawab 
bermaterai cukup;

c. asli NIB;
d. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat 

dalam bentuk akta umum oleh notaris jika 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border merupakan pelaku usaha yang 
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perusahaannya menerima kuasa untuk 
mengimpor; dan

e. daftar HS Code komoditi yang akan 
diimpor.

(3) Selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border harus mencantumkan alamat gudang 
tempat penyimpanan produk dengan jelas.

(4) Untuk permohonan SKI Border Bahan 
Obat, selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga 
harus dilengkapi dengan hasil pemindaian 
dokumen asli:
a. perizinan berusaha industri farmasi atau 

izin berusaha pedagang besar farmasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan; dan

b. sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik 
(CDOB) bagi pedagang besar farmasi.

(5) Terhadap permohonan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring.

(6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan 
verifikasi dokumen secara manual.

(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap 
dan benar, Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border akan mendapatkan nama 
pengguna dan kata sandi untuk dapat login 
ke laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 9
(1) Pendaftaran Pemohon SKI Border atau  

Pemohon SKI Post Border sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 
(satu) kali.

(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border dapat mengubah data Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
sepanjang tidak terkait dengan NIB.

(3) Jika terjadi perubahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI 
Border atau Pemohon SKI Post Border wajib 
mengubah data secara daring melalui laman 
resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single 
window dengan melampirkan data dukung 
yang berhubungan dengan data yang diubah.

(4) Terhadap perubahan yang dilakukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Badan pengawas Obat 
dan Makanan memberikan persetujuan atau 
menolak perubahan data yang diajukan oleh 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border.

(6) Dalam hal perubahan data terkait  NIB, 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border wajib mengajukan permohonan 
pendaftaran kembali secara daring.

6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
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Pasal 9A
(1) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 

SKI Post Border tidak dapat login ke laman 
resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single 
window, dapat menggunakan fasilitas “lupa 
kata sandi”.

(2) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border tidak dapat  menggunakan 
fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari 
penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
harus mengajukan surat permohonan 
perubahan identitas kepada Badan Pengawas 
Obat dan Makanan secara manual dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 

Post Border menunjukkan asli surat kuasa 
dari direktur perusahaan;

b. asli surat permohonan menggunakan 
kop perusahaan bermaterai cukup yang 
ditandatangani oleh direktur perusahaan; 
dan

c. fotokopi disertai dengan menunjukkan 
dokumen asli NIB.

(3) Persetujuan perubahan akan diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan 
surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
Tata cara pendaftaran Pemohon SKI Border  atau 
Pemohon SKI Post Border dan perubahan data 
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Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
tercantum dalam petunjuk penggunaan daring 
pada laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI 
Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single window.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Permohonan surat keterangan impor dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur 
mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan 
Makanan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border 

dilakukan secara daring.
(2) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang 

belum terkoneksi dengan laman resmi lembaga 
national single window maka permohonan SKI 
Border atau SKI Post Border dilakukan secara 
manual.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
harus dilengkapi dengan dokumen elektronik 
sebagai berikut:
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a. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk 
Penggunaan Tanda Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI 
wajib;

b. lembar data keamanan dan/atau 
spesifikasi bahan;

c. surat pernyataan tujuan penggunaan/
tujuan pendistribusian; dan

d. faktur.
(2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a paling sedikit harus memuat:
a. nama bahan;
b. parameter uji sesuai ketentuan;
c. hasil uji;
d. metode analisis;
e. nomor batch/nomor lot/kode produksi; 

dan
f. tanggal produksi dan/atau tanggal 

kedaluwarsa.
(3) Dikecualikan dari ketentuan  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f, sertifikat 
analisis Bahan Obat harus mencantumkan  
tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.

(4) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda 
dengan produsen maka nama produsen 
harus dicantumkan pada sertifikat analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(5) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan dapat melakukan pengambilan 
sampel dan evaluasi untuk dilakukan 
pengujian di laboratorium terakreditasi.

(6) Pembiayaan pengujian sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (5) dibebankan kepada Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border.

(7) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan 
mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan 
dapat meminta Pemohon SKI Border atau 
Pemohon SKI Post Border untuk melampirkan 
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dokumen pendukung lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Pengajuan Permohonan Bahan Kosmetika

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
Permohonan SKI Post Border untuk Bahan 
Kosmetika selain harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga harus 
dilengkapi dengan:
a. surat pernyataan yang diterbitkan oleh 

produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat 
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
asosiasi internasional bahan parfum yaitu 
International Fragrance Association (IFRA) 
untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;

b. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang 
diimpor sebelumnya; dan/atau

c. sertifikat/surat keterangan lain yang diper 
syaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 

Border wajib melengkapi dokumen permohonan 
secara benar dan sah yang diunggah dalam 
laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.
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(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border dilarang mengedarkan, memindah-
tangankan, dan/atau menggunakan Bahan 
Obat dan Makanan sebelum SKI Border atau 
SKI Post  Border diterbitkan.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

Jam setelah dokumen diterima lengkap 
sesuai persyaratan dan setelah melakukan 
pembayaran penerimaan negara bukan pajak, 
dokumen permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 
dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan 
persyaratan administratif dan persyaratan 
keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu 
untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

(2) Badan Pengawas Obat dan Makanan 
melakukan evaluasi menggunakan meka-
nisme  dilanjutkan (clock on) dan dihentikan 
(clock off) terhadap pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan 
terhadap pemenuhan persyaratan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) maka 
perhitungan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihentikan (clock off) 
sampai dengan Pemohon SKI Border atau 
Pemohon SKI Post Border menyampaikan 
tambahan data.

(4) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border menyampaikan tambahan data paling  
banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 
(tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal 
Nomor Aju diterbitkan.
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(5) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjut-
kan (clock on) setelah Pemohon SKI Border 
atau Pemohon SKI Post Border menyerahkan 
tambahan data secara lengkap dan benar 
dalam jangka  waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4).

(6) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border tidak dapat menyampaikan 
tambahan data dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau 
mendapatkan keputusan penolakan maka:
a. permohonan dinyatakan batal dan biaya 

yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik 
kembali; dan

b. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border harus mengajukan permohonan 
baru dengan melakukan pembayaran 
penerimaan negara bukan pajak.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Persetujuan permohonan SKI Border atau SKI 

Post Border sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk 
elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda 
tangan basah.

(2) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 
batas waktu paling lama 6 (enam) Jam 
terhitung sejak permohonan diterima secara 
lengkap dan memenuhi persyaratan.

(3) Dalam hal permohonan SKI Border atau SKI 
Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) ditolak, penolakan permohonan 
disampaikan secara daring melalui laman resmi 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
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Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 
laman resmi lembaga national single window.

(4) SKI Border atau SKI Post Border dapat dicetak 
oleh Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border atau instansi lain yang berkepentingan 
melalui laman resmi lembaga national single 
window.

(5) Dalam hal terdapat kendala teknis, SKI Border 
atau SKI Post Border dapat diterbitkan lebih 
dari 6 (enam) Jam atau secara manual.

(6) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang 
belum terkoneksi dengan laman resmi 
pelayanan  SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 
dilakukan secara manual.

17. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 
diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 23
(1) Penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 

juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
(2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki NIB;
b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu 

mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang peng-
awasan obat dan makanan selama minimal 
6 (enam) bulan terakhir; dan

c. telah melakukan importasi selama 6 
(enam) bulan terakhir dengan frekuensi 
dan volume tertentu.
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(3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Prioritas 
penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 
hanya dapat diberikan berdasarkan hasil kajian 
risiko dengan mempertimbangkan antara lain 
tingkat risiko yang bukan merupakan kategori 
high risk.

(4) Pemohon SKI Border atau Pemohon  SKI Post 
Border yang masuk dalam daftar Pelayanan 
Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Deputi dan dievaluasi secara 
berkala.

(5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 
(enam) bulan sepanjang Pemohon SKI Border 
atau Pemohon SKI Post Border tetap memenuhi 
kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

18. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) 
pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 23A
(1) Penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 

dapat diberikan pelayanan percepatan untuk 
keperluan penanggulangan wabah/pandemi 
dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelayanan percepatan sebagaimana dimak sud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

19. Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 28
(1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan 

Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan untuk 
keperluan industri kecil dan industri menengah 
diajukan oleh importir yang bertindak sebagai 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border.

(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15 juga 
harus memiliki surat perjanjian kerja sama 
pemasukan barang dengan pemilik barang.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan 
permohonan SKI Border atau SKI Post Border 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai 
dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis 
mutandis bagi pemasukan Bahan Obat 
Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau 
Bahan Pangan oleh importir untuk pemilik 
barang yang tidak memiliki NIB yang berlaku 
juga sebagai angka pengenal importir.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 

Post Border dikenai biaya untuk setiap kali 
pemasukan sebagai penerimaan negara bukan 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pembayaran penerimaan negara bukan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
secara elektronik.
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(3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa atau 
UPT belum terkoneksi secara daring dengan 
laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan, pembayaran penerimaan negara 
bukan pajak dapat dilakukan secara manual.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang 
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

22. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A
(1) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari terhitung sejak Pemohon SKI Border 
atau Pemohon SKI Post Border mengirim 
permohonan melalui laman resmi pelayanan 
SKI Border atau SKI Post Border Badan 
Pengawas Obat dan Makanan atau laman 
resmi lembaga national single window.

(2) Nomor Aju diterbitkan sejak dokumen pertama 
kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKI  
Border atau SKI Post Border Badan Pengawas 
Obat dan Makanan atau laman resmi 
lembaga national single window sebagai awal 
perhitungan umur nomor pengajuan.

(3) Service Level Arrangement dihitung sejak 
pembayaran yang dilakukan sudah masuk 
ke laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

(4) Service Level Arrangement sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat 
layanan waktu penerbitan keputusan 
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persetujuan atau penolakan SKI Border atau 
SKI Post Border Pemasukan Bahan Obat dan 
Makanan.

(5) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling 
banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 36B
(1) Pengajuan permohonan untuk SKI Border 

atau SKI Post Border selain harus memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 juga harus 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36A.

(2) Importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI 
Border atau Pemohon SKI Post Border yang 
mengajukan permohonan pemasukan Bahan 
Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau 
Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil 
dan industri menengah selain harus memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A.

23. Judul Bab XII diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

BAB XII  
PELAPORAN

24. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (2a) serta ayat (4) Pasal 38 dihapus, 
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
(1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi 

yang melakukan kegiatan importasi Bahan 
Obat wajib menyampaikan laporan atas 
pelaksanaan importasi Bahan Obat.
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(2) Laporan pelaksanaan importasi Bahan 
Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala untuk:
a. industri farmasi, berupa laporan 

pemasukan dan penggunaan Bahan Obat; 
dan

b. pedagang besar farmasi, berupa laporan 
pemasukan dan penyaluran Bahan Obat.

(2a) Dikecualikan dari  ketentuan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), laporan pelaksanaan 
importasi Bahan Obat berupa narkotika, 
psikotropika, dan prekursor dilaksanakan 
setiap setelah pelaksanaan importasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (2a) disampaikan kepada Kepala 
Badan cq. Direktur terkait yang menangani 
importasi Bahan Obat.

(4) Dihapus.

25. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal  38B  sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 

Post Border wajib menyampaikan laporan 
Pemasukan Bahan Obat dan Makanan kepada 
Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan 
SKI Border atau SKI Post Border Badan 
Pengawas Obat dan Makanan dalam batas 
waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 
pengeluaran barang.

(2) Khusus pelaporan Bahan Obat Tertentu, 
Pemohon SKI Border wajib menyampaikan 
laporan pemasukan Bahan Obat Tertentu 
setiap kali importasi dalam batas waktu paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
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melalui laman resmi Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

Pasal 38B
Khusus pelaporan Bahan Kosmetika, Pemohon 
SKI Post Border wajib menyampaikan laporan 
penditsribusian Bahan Kosmetika setiap 3 (tiga) 
bulan kepada Kepala Badan c.q. Direktur terkait 
yang menangani importasi Bahan Kosmetika.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) 
Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Badan ini bagi 
Pemasukan Bahan Obat dan Makanan untuk 
tujuan penelitian, pengembangan produk, 
ilmu pengetahuan/riset dan/atau donasi.

(2) Izin Pemasukan Bahan Obat dan Makanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui mekanisme jalur khusus/Special 
Access Scheme.

(3) Pemasukan Bahan Obat dan  Makanan 
sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui 
jasa pengiriman/pengangkutan.

(4) Bahan Obat dan Makanan untuk keperluan 
penelitian, pengembangan produk dan/atau 
ilmu pengetahuan/riset, dan/atau donasi 
harus memenuhi ketentuan:
a. tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan 

kebutuhan.
(5) Ketentuan mengenai batasan jumlah, 

persyaratan dan tata cara permohonan 
pemasukan Bahan Obat dan Makanan 
melalui jalur khusus/ Special Access Scheme 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Pemasukan Bahan Obat 
dan Makanan melalui Jalur Khusus/Special 
Access Scheme.

27. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga 
Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40
(1) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan 

Makanan dilakukan melalui pemeriksaan 
produk dan sarana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
a. kesesuaian Bahan Obat dan Makanan 

yang dimasukkan ke dalam wilayah  
Indonesia dengan data yang tercantum 
dalam dokumen pemasukan; dan

b. kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan.

(3) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan 
Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis 
risiko.

(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data 
realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang 
dikirimkan melalui laman resmi lembaga 
national  single window.

(5) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan 
Makanan dilakukan berkoordinasi dengan 
Kementerian/ Lembaga terkait.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga 
Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
(1) Untuk melindungi masyarakat dari Bahan 

Obat dan Makanan yang mengandung  bahan 
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berbahaya, atau dari penyalahgunaan Bahan 
Obat dan Makanan, Bahan Obat dan Makanan 
tertentu dilarang dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia.

(2) Bahan Obat dan Makanan tertentu sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai barang dilarang 
impor.

29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Pelaku usaha yang melakukan  pelanggaran 

terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3a), 
ayat (3b), Pasal 9 ayat (3), ayat (6), Pasal 20, 
Pasal 32, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38A, dan/atau 
Pasal 38B dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan 

pemasukan dan/atau peredaran;
c. penghentian layanan prioritas selama 2 

(dua) tahun;
d. penutupan akses daring pengajuan 

permohonan SKI Border dan SKI Post 
Border untuk produk yang  bersangkutan  
paling lama 1 (satu) tahun;

e. pemusnahan atau pengiriman kembali ke 
negara asal/re-ekspor; dan/atau

f. denda, 
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan 
kepada Kementerian/Lembaga terkait.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.
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30. Di antara Pasal 42 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 42A
Tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala 
Badan yang mengatur  mengenai tindak lanjut 
hasil pengawasan.

31. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, 
dan Lampiran III diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

32. Lampiran IV dihapus.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli  2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  13 Juli 2020

DIREKTUR  JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-U NDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 753
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LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN 
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR KOMODITAS BAHAN OBAT DAN MAKANAN
Nomor : PO..................

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada: 
Nama Importir :
Alamat Kantor :
NPWP :
API/NIB :
Nama Eksportir :
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima:

No.
Nama Bahan 

Baku
Jumlah 
Barang

No Lot/
Bets

HS Code Produsen
Negara 

Produsen

No. & Tanggal Invoice :

Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai …...........

Dengan ketentuan:

1. Barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan secara eceran 
kepada konsumen tetapi hanya digunakan sebagai bahan ... 
(Obat/Tambahan Obat/ Baku Pembanding /Obat Tradisional/
baku kuasi/Suplemen Kesehatan/Kosmetik/Pangan/Tambahan

Lampiran I Format Surat Keterangan Impor
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 Pangan)  pilihan Jenis Komoditi di sistem sesuai dengan 
kebutuhan, khusus tambahan pangan ada tambahan format 
tersendiri.

2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem 
INSW e-bpom. Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Jakarta, ...
 a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Direktur ..........................

 TTD

 (Nama lengkap) 

 NIP

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom dan 
tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN 
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

1. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA 
KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

28.01 Fluorin, klorin, bromin dan iodin.

1 2801.20.00 - Iodine Iodine (CAS Number 
7553-56-2)

28.36 Karbonat; peroksokarbonat 
(perkarbonat); amonium karbonat 
komersial mengandung amonium 
karbamat.
- Lain-lain :

2 2836.91.00 - - Lithium Carbonate Lithium Carbonate (Cas 
Number 554-13-2)

28.43 Logam mulia koloidal; senyawa 
organik atau anorganik dari logam 
mulia, mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak; amalgam 
dari logam mulia.

3 ex 2843.90.00 - Senyawa lainnya; amalgam Carboplatin (CAS 
Number 41575-94-4)
Cisplatin (CAS Number 
15663-27-1)
Oxaliplatin (CAS Number 
61825-94-3)

28.46 Senyawa, anorganik atau organik, 
dari logam tanah jarang, dari 
itrium atau dari skandium atau 
dari campuran logam ini.

Lampiran II 1.  Bahan Obat dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya 
ke Dalam Wilayah Indonesia di Border
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

4 ex 2846.90.00 - Lain-lain Gadobutrol (CAS Number 
770691-21-9)
Gadodiamide (CAS 
Number 131410-48-5)
Gadopentetate 
Dimeglumine (CAS 
Number 86050-77-3)
Gadoteric Acid (CAS 
Number 72573-82-1)

29.03 Turunan halogenasi dari 
hidrokarbon.
-  Turunan halogenasi dari 

hidrokarbon asiklik mengandung 
dua atau lebih halogen yang 
berbeda:

5 ex 2903.79.00 - - Lain-lain Halothane (CAS Number 
151-67-7)

29.05 Alkohol asiklik dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Diol :

6 ex 2905.39.00 - - Lain-lain Busulfan (CAS Number 
55-98-1)

- Alkohol polihidrat lainnya :
7 2905.45.00 - - Glicerol

29.06 Alkohol siklik dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Siklanik, siklenik atau 
sikloterpenik :

8 ex 2906.19.00 - - Lain-lain Calcipotriol (CAS Number 
112965-21-6)
Paricalcitol (CAS Number 
131918-61-1)

29.07 Fenol; fenol-alkohol.
- Monofenol :

9 ex 2907.19.00 - - Lain-lain Profopol (CAS Number 
2078-54-8)

- Polifenol; fenol-alkohol :
10 2907.22.00 - - Hidrokinon dan garamnya
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

29.09 Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-
alkohol-fenol, alkohol peroksida, 
eter peroksida, keton peroksida 
(mempunyai rumus kimia tertentu 
maupun tidak), dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
-  Eter asiklik dan turunan 

halogenasi, sulfonasi, nitrasi 
atau nitrosasinya :

11 ex 2909.19.00 - - Lain-lain Enflurane (CAS Number 
13838-16-9)
Isoflurane (CAS Number 
26675-46-7)
Sevoflurane (CAS 
Number 28523-86-6)

29.14 Keton dan kinon, dengan fungsi 
oksigen lainnya maupun tidak, 
dan turunan halogenasi, sulfonasi, 
nitrasi atau nitrosasinya.

12 ex 2914.50.00 - Keton-fenol dan keton dengan 
fungsi oksigen lainnya

Dithranol (CAS Number 
480-22-8)
Nabumetone (CAS 
Number 42924-53-8)

- Kinon :

13 ex 2914.69.00 - - Lain-lain Menadione ( CAS Number 
58-27-5)
Menatetrenone (CAS 
Number 863-61-6)

- Turunan halogenasi, sulfonasi, 
nitrasi atau nitrosasinya :

14 ex 2914.79.00 - - Lain-lain Atovaquon (CAS Number 
95233-18-4)
Menadione Sodium 
Bisulfite (CAS Number 
130-37-0)
Tolcapone (CAS Number 
134308-13-7)
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29.15 Asam monokarboksilat asiklik 
jenuh dan anhidridanya, halida, 
peroksida dan asam peroksinya; 
turunan halogenasi, sulfonasi, 
nitrasi atau nitrosasinya.

2915.90 - Lain-lain :
15 ex 2915.90.90 - - Lain-lain Valproate Semisodium 

(Cas Number 76584-
70-8)
Valproate Sodium (cas 
Number 1069-66-5)
Valproic Acid (Cas 
Number 99-66-1)

29.16 Asam monokarboksilat 
asiklik tidak jenuh, asam 
monokarboksilat siklik, 
anhidrida, halida, peroksida 
dan asam peroksinya; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Asam monokarboksilat aromatik, 
anhidrida, halida, peroksida, asam 
peroksinya dan turunannya :

2916.39 - - Lain-lain :

16 ex 2916.39.90 - - Lain-lain Flurbiprofen (Cas 
Number 5104-49-4)
Ibuprofen (Cas Number 
15687-27-1)

29.17 Asam polikarboksilat, anhidrida, 
halida, peroksida dan asam 
peroksinya; turunan halogenasi, 
sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Asam polikarboksilat asiklik, 
anhidrida, halida, peroksida, asam 
peroksinya dan turunannya :

17 ex 2917.13.00 - - Asam Azelat, Asam Sebasat, 
garam dan esternya

Azelaic Acid (Cas Number 
123-99-9)

18 ex 2917.19.00 - - Lain-lain Docusate Sodium (Cas 
Number 577-11-7)
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29.18 Asam karboksilat dengan 
fungsi oksigen tambahan dan 
anhidrida, halida, peroksida 
dan asam peroksinya; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Asam karboksilat dengan fungsi 
alkohol tetapi tanpa fungsi 
oksigen lainnya, anhidrida, halida, 
peroksida, asam peroksinya dan 
turunannya :

19 ex 2918.19.00 - - Lain-lain Cholic Acid (Cas Number 
81-25-4)
Deoxycholic Acid (Cas 
Number 83-44-3)
Pravastatin (Cas Number 
81093-37-0)
Pravastatin Sodium (Cas 
Number 81131-70-6)
Ursodeoxycholic Acid 
(Cas Number 128-13-2)

- Asam karboksilat dengan fungsi 
fenol tetapi tanpa fungsi oksigen 
lainnya, anhidrida, halida, 
peroksida, asam peroksinya dan 
turunannya :

20 2918.22.00 - - Asam-o -asetil salisilat, garam 
dan esternya

2918.29 - - Lain-lain :

21 ex 2918.29.90 - - - Lain-lain Diflunisal (Cas Number 
22494-42-4)
Triflusal (Cas Number 
322-79-2)

22 ex 2918.30.00 - Asam karboksilat dengan fungsi 
aldehida atau keton tetapi tanpa 
fungsi oksigen lainnya, anhidrida, 
halida, peroksida, asam peroksinya 
dan turunannya

Dexketoprofen (Cas 
Number 22161-81-5)
Fenbufen (Cas Number 
36330-85-5)
Ketoprofen Lysine Salt 
(Cas Number 57469-
78-0)
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Ketoprofen (Cas Number 
22071-15-4)
Loxoprofen (Cas Number 
68767-14-6)

- Lain-lain :
23 ex 2918.99.00 - - Lain-lain Adapalene (CAS Number 

106685-40-9)
Bencyclane Fumarate 
(Cas Number 14286-
84-1)
Carbenoxolone Disodium 
Salt (CAS Number 7421-
40-1)
Ciprofibrate (CAS 
Number 52214-84-3)
Clofibrate (CAS Number 
637-07-0)
Diacerein (CAS Number 
13739-02-1)
Fenofibrate (CAS Number 
49562-28-9)
Fenofibrate (Micronized) 
(CAS Number: 49562- 
28-9)
Gemfibrozil (CAS Number 
25812-30-0)
Naproxen (CAS Number 
22204-53-1)
Naproxen Sodium Salt 
(CAS Number 26159-
34- 2)

29.19 Ester fosfat dan garamnya, 
termasuk laktofosfat; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.

2919.90
24 ex2919.90.00 - Lain-lain Fosfestrol Tetrasodium 

(CAS Number: 4719-
75- 9)



242 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

29.20 Ester dari asam anorganik 
bukan logam lainnya (tidak 
termasuk ester dari hidrogen 
halida) dan garamnya; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.

25 ex 2920.90.00 - Lain-lain Glyceryl Trinitrate (CAS 
Number 55-63-0)

29.21 Senyawa berfungsi amina.
- Monoamina asiklik dan 
turunannya; garamnya :

26 ex 2921.19.00 - - Lain-lain Etamsylate (Cas Number 
2624-44-4)

27 ex 2921.30.00 - Mono atau poliamina siklanik, 
siklenik, atau sikloterpenik dan 
turunannya; garamnya

Memantine Hydrochloride 
(CAS Number 41100- 
52-1)

- Monoamina aromatik dan 
turunannya; garamnya :

28 ex 2921.49.00 - - Lain-lain Alverine Citrate (Cas 
Number 5560-59-8)
Amitriptylline 
Hydrochloride (Cas 
Number 549- 18-8)
Butenafine Hydrochloride 
(Cas Number 101827- 
46-7)
Dexfenfluramine (Cas 
Number 3239-44-9)
Fenfluramine (Cas 
Number 458-24-2)
Maprotiline 
Hydrochloride (Cas 
Number 10347- 81-6)
Naftifine Hydrochloride 
(Cas Number 65473-
14- 5)
Nortriptyline 
Hydrochloride (Cas 
Number 894- 71-3)
Pramiverine 
Hydrochloride (Cas 
Number 14334- 41-9)
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Selegiline Hydrochloride 
(Cas Number 14611- 
52-0)
Sertraline Hydrochloride 
(CAS Number 79559- 
97-0)
Sertraline (CAS Number 
79617-96-2)
Terbinafine HCl (Cas 
Number 78628-80-5)
Terbinafine (Cas Number 
91161-71-6)

29.22 Senyawa amino berfungsi oksigen.
- Amino-alkohol, selain yang 
mengandung lebih dari satu jenis 
fungsi oksigen, eter dan esternya; 
garamnya :

2922,19 - - Lain-lain :
29 2922.19.10 - - - Etambutol dan garamnya, ester 

dan turunannya
30 ex 2922.19.90 - - - Lain-lain Adiphenine 

Hydrochloride (Cas 
Number 50-42-0)
Alprenolol Hydrochloride 
(Cas Number 13707- 
88-5)
Ambroxol Hydrochloride 
(Cas Number 23828- 
92-4)
Ambroxol (Cas Number 
18683-91-5)
Atomoxetine HCl (Cas 
Number 82248-59-7)
Betaxolol (Cas Number 
63659-18-7)
Betaxolol Hydrochloride 
(Cas Number 63659- 
18-7)
Bisoprolol fumarate (Cas 
Number 104344-23-2)
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Bisoprolol Hemifumarate 
(Cas Number 104344- 
23-2)
Clenbuterol 
Hydrochloride (Cas 
Number 21898- 19-1)
Clobutinol Hydrochloride 
(Cas Number 1215- 83-4)
Clomifene Citrate (Cas 
Number 50-41-9)
Diphenhydramine 
Hydrochloride (Cas 
Number 147-24-0)
Diphenhydramine (Cas 
Number 58-73-1)
Fluoxetine (Cas Number 
54910-89-3)
Fluoxetine Hydrochloride 
(Cas Number 56296- 
78-7)
Levobunolol 
Hydrochloride (Cas 
Number 27912- 14-7)
Lumefantrine (Cas 
Number 82186-77-4)
Metipranolol (Cas 
Number 22664-55-7)
Metoprolol (Cas Number 
51384-51-1)
Metoprolol Succinate 
(Cas Number 98418-
47-4)
Metoprolol Tartrate (Cas 
Number 56392-17-7)
Mexiletine Hydrochloride 
(Cas Number 5370-01- 4)
Nadolol (Cas Number 
42200-33-9)
Oxprenolol Hydrochloride 
(Cas Number 6452- 73-9)
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Oxybutynin 
Hydrochloride (Cas 
Number 1508- 65-2)
Phenyltoloxamine (Cas 
Number 92-12-6)
Phenyltoloxamine 
Resinate
Propafenone (Cas 
Number 54063-53-5)
Propranolol (Cas Number 
525-66-6)
Propranolol 
Hydrochloride (Cas 
Number 318-98- 9)
Tamoxifen (Cas Number 
10540-29-1)
Tamoxifen Citrate (Cas 
Number 54965-24-1)
Trimebutine Maleate (Cas 
Number 34140-59-5)
Trometamol (Cas Number 
77-86-1)

- Amino-naftol dan amino-fenol 
lainnya, selain yang mengandung 
lebih dari satu jenis fungsi 
oksigen, eter dan esternya; 
garamnya :

31 ex 2922.29.00 - - Lain-lain Dobutamine (Cas 
Number 34368-04-2)
Dobutamine 
Hydrochloride (Cas 
Number 49745- 95-1)
Dopamine Hydrochloride 
(Cas Number 62-31-7)
Ibopamine Hydrochloride 
(Cas Number 75011- 
65-3)
Ibopamine (Cas Number 
66195-31-1)
Tolterodine (Cas Number 
124937-51-5)
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- Amino-aldehida, amino-keton 
dan amino-kinon, selain yang 
mengandung lebih dari satu jenis 
fungsi oksigen; garamnya :

32 ex 2922.39.00 - -Lain-lain Ketamine Hydrochloride 
(Cas Number 1867-66- 9)
Ketamine (Cas Number 
6740-88-1)

- Asam amino, selain yang 
mengandung lebih dari satu jenis 
fungsi oksigen, dan esternya; 
garamnya :

33 ex 2922.49.00 - - Lain-lain Flufenamic Acid (CAS 
Number 530-78-9)
Mefenamic Acid (CAS 
Number 61-68-7)
Amineptine 
Hydrochloride (Csa 
Number 30272- 08-3)
Baclofen (Cas Number 
1134-47-0)
Benzocaine (Cas Number 
94-09-7)
Cetraxate Hydrochloride 
(Cas Number 27724- 
96-5)
Chlorambucil (Cas 
Number 305-03-3)
Diclofenac 
Diethylammonium (Cas 
Number 78213-16-8)
Diclofenac Diethylamine 
(Cas Number 78213- 
16-8)
Diclofenac Sodium (Cas 
Number 15307-79-6)
Diclofenac Potassium/
Kalium Diclofenac (Cas 
Number 15307-81-0)
Diclofenac (Cas Number 
15307-86-5)
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Gabapentin (Cas Number 
60142-96-3)
Melphalan (Cas Number 
148-82-3)
Pregabalin (Cas Number 
148553-50-8 )
Procaine (Cas Number 
59-46-1)
Procaine Hydrochloride 
(Cas Number 51-05-8)
Sodium Feredetate 
Anhydrate (Cas Number 
15708-41-5)
Tetracaine Hydrochloride 
(Cas Number 136-47- 0)
Tetracaine (Cas Number 
94-24-6)
Tranexamic Acid (Cas 
Number 1197-18-8)

2922.50 - Amino-alkohol-fenol, amino-
asam-fenol dan senyawa amino 
lainnya dengan fungsi oksigen :

34 2922.50.10 - - Asam p -aminosalisilat dan 
garam, ester dan turunannya

35 ex 2922.50.90 - - Lain-lain Buphenine Hydrochloride 
(Cas Number 849-55- 8)
Fenoterol Hydrobromide 
(Cas Number 1944-12- 3)
Fenoterol (Cas Number 
13392-18-2)
Isoprenaline (Cas 
Number 7683-59-2)
Isoxsuprine 
Hydrochloride (Cas 
Number 579- 56-6)
Levodopa (Cas Number 
59-92-7)
Mebeverine 
Hydrochloride (Cas 
Number 2753- 45-9)
Mesalazine (Cas Number 
89-57-6)
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Methyldopa (Cas Number 
555-30-6)
Mitoxantrone 
Dihydrochloride (Cas 
Number 70476-82-3)
Orciprenaline Sulfate 
(Cas Number 5874-97-5)
Phenylephrine Bitartrate 
(Cas Number 14787- 
58-7)
Phenylephrine 
Hydrochloride (Cas 
Number 61- 76-7)
Phenylephrine (Cas 
Number 59-42-7)
Salbutamol Sulfate (Cas 
Number 51022-70-9)
Salbutamol (Cas Number 
18559-94-9)
Salmeterol 
Hydroxynaphthoate (Cas 
Number 94749-08-3)
Salmeterol Xinafoate (Cas 
Number 94749-08-3)
Salmeterol (Cas Number 
89365-50-4)
Terbutalin Hydrochloride 
(Cas Number 53144- 
56-2)
Terbutaline Sulfate (Cas 
Number 23031-32-5)
Terbutaline (Cas Number 
23031-25-6)
Tramadol Hydrochloride 
(Cas Number 36282- 
47-0)
Tramadol (Cas Number 
27203-92-5)
Venlafaxine (Cas Number 
93413-69-5)
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Venlaflaxine Hydrocloride 
(Cas Number 99300- 
78-4)

29.23 Garam dan hidroksida 
amonium kuarterner; lesitin 
dan fosfoaminolipid lainnya, 
mempunyai rumus kimia tertentu 
maupun tidak.

36 ex 2923.90.00 - Lain-lain Acetylcholine (CAS 
Number 51-84-3)
Carbachol (CAS Number 
51-83-2)
Domiphen Bromide (CAS 
Number 538-71-6)
Suxamethonium Chloride 
(CAS Number 71-27- 2)
Valethamate Bromide 
(CAS Number 90-22-2)

29.24 Senyawa berfungsi karboksiamida; 
senyawa berfungsi amida dari 
asam karbonat.
- Amida asiklik (termasuk 
karbamat asiklik) dan turunannya; 
garamnya :

2924.29 - - Lain-lain :
37 2924.29.30 - - - Asetaminofen (Parasetamol); 

Salisilamida; etoksibenzamida
38 ex 2924.29.90 - - - lain-lain Acebutolol (Cas Number 

37517-30-9)
Acebutolol Hydrochloride 
(Cas Number 34381- 
68-5)
Aliskiren (Cas Number 
173334-57-1)
Amidotrizoic Acid (Cas 
Number 117-96-4)
Atenolol Hydrochloride 
(Cas Number 51706-
40- 2)
Atenolol (Cas Number 
29122-68-7)
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Bambuterol 
Hydrochloride (Cas 
Number 81732- 46-9)
Bezafibrate (Cas Number 
41859-67-0)
Crotamiton (Cas Number 
483-63-6)
Felbamate (CAS Number 
25451-15-4)
Flutamide (Cas Number 
13311-84-7)
Formoterol Fumarate 
(Cas Number 43229-
80-7)
Iodixanol (Cas Number 
92339-11-2 )
Crotamiton (Cas Number 
483-63-6)
Felbamate (CAS Number 
25451-15-4)
Flutamide (Cas Number 
13311-84-7)
Formoterol Fumarate 
(Cas Number 43229-
80-7)
Iodixanol (Cas Number 
92339-11-2 )
Iohexol (Cas Number 
66108-95-0)
Iomeprol (Cas Number 
78649-41-9)
Iopamidol Cas Number 
60166-93-0)
Iopromide (Cas Number 
73334-07-3 )
Ioversol (Cas Number 
87771-40-2)
Ioxaglate Meglumine (Cas 
Number 59018-13-2)
Ioxaglate Sodium (Cas 
Number 67992-58-9)
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Ioxitalamate Meglumine 
(Cas Number 29288- 
99-1)
Ioxitalamate Sodium (Cas 
Number 33954-26-6)
Labetalol Hydrochloride 
(Cas Number 32780- 
64-6)
Labetalol (Cas Number 
36894-69-6)
Lidocaine Hydrochloride 
(Cas Number 73-78-9)
Lidocaine (Cas Number 
137-58-6)
Meglumine Amidotrizoate 
(Cas Number 131-49- 7)
Metoclopramide 
Monohydrochloride 
Monohydrate (Cas 
Number 54143-57-6)
Metoclopramide (Cas 
Number 364-62-5)
Nateglinide (Cas Number 
105816-04-4)
Neostigmine Bromide 
(Cas Number 114-80-7)
Neostigmine Metilsulfate 
(Cas Number 51-60-5)
Nonivamide (Cas Number 
2444-46-4)
Nonylvanillamide (Cas 
Number 2444-46-4)
Oseltamivir Phosphate 
(Cas Number 204255- 
11-8)
Otilonium Bromide (Cas 
Number 26095-59-0)
Phenacetin (Cas Number 
62-44-2)
Prilocaine Hydrochloride 
(Cas Number 1786-81- 8)
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Prilocaine (Cas Number 
721-50-6)
Procainamide 
Hydrochloride (Cas 
Number 614- 39-1)
Rivastigmine Hydrogen 
Tartrate (CAS Number 
129101-54-8)
Sodium Amidotrizoate 
(Cas Number 737-31-5)
Tromantadine 
Hydrochloride (Cas 
Number 41544-24-5)

29.25 Senyawa berfungsi karboksiimida 
(termasuk sakarin dan garamnya) 
dan senyawa berfungsi imina.
- Imida dan turunannya; garamnya

39 ex2925.19.00 - - Lain-lain Aminoglutethimide (CAS 
Number 125-84-8)

- Imina dan turunannya; garamnya :
40 ex 2925.29.00 - - Lain-lain Guanfacine 

Hydrochloride (Cas 
Number 29110- 48-3)
Metformin (CAS Number 
657-24-9)
Metformin Hydrochloride 
(CAS Number 1115- 70-
4)
Sodium Iopodate (CAS 
Number 1221-56-3)

29.26 Senyawa berfungsi nitril.
41 ex 2926.90.00 - Lain-lain Entacapone (CAS 

Number 130929-57-6)
Lodoxamide 
Tromethamine (Cas 
Number 63610-09-3)
Verapamil (CAS Number 
52-53-9)
Verapamil Hydrochloride 
(CAS Number 152-11- 4)

29.28 Turunan organik dari hidrazin 
atau dari hidroksilamina.
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42 ex 2928.00.90 - Lain-lain Benserazide 
Hydrochloride (CAS 
Number 14919-77-8)
Bumadizone Calcium 
Salt Hemihydrate (CAS 
Number 69365-73-7)
Carbidopa (CAS Number 
28860-95-9)
Deferoxamine Mesilate 
(CAS Number 138-14-7)
Deferoxamine (CAS 
Number 70-51-9)
Exametazime (CAS 
Number 105613-48-7)
Fluvoxamine Maleate 
(CAS Number 61718-
82-9)
Guanabenz (Cas Number 
5051-62-7)
Hydroxycarbamide (CAS 
Number 127-07-1)

29.29 Senyawa dengan fungsi nitrogen 
lainnya

43 ex2929.90.90 - - Lain-lain Lomustine (Cas Number 
13010-47-4)

29.30 Senyawa organo-belerang.
44 ex 2930.30.00 - Tiuram mono-, di- atau 

tetrassulfida
Disulfiram (CAS Number 
97-77-8)

2930.90 - Lain-lain :
45 ex 2930.90.90 - - Lain-lain Mecysteine HCl (Cas 

Number 18598-63-5)
Mesna (Cas Number 
19767-45-4)
Racecadotril (Cas 
Number 81110-73-8)
Tolnaftate (Cas Number 
2398-96-1)
Acetylcysteine (Cas 
Number 616-91-1)
Amifostine (Cas Number 
20537-88-6)
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Bicalutamide (Cas 
Number 90357-06-5)
Carbocisteine (Cas 
Number 638-23-3)
Cilastatin Sodium (Cas 
Number 81129-83-1)
Dapsone (Cas Naumber 
80-08-0)

29.31 Senyawa organo-anorganik 
lainnya.
- Turunan organo-fosfor lainnya :

46 ex 2931.39.00 - - Lain-lain Alendronate Monosodium 
Salt (Cas Number 
121268-17-5)
Clodronate Disodium 
(Cas Number 22560-
50-5)
Disodium Pamidronate 
(Cas Number 57248-
88- 1)
Fotemustine (Cas 
Number 92118-27-9)
Ibandronic Acid (Cas 
Number 114084-78-5)
Tetrofosmin (Cas Number 
127502-06-1)

29.32 Senyawa heterosiklik hanya 
dengan hetero atom oksigen.
- Senyawa mengandung 
cincin furan tidak menyatu 
(dihidrogenasi maupun tidak) 
dalam struktur :

47 ex 2932.19.00 - - Lain-lain Naftidrofuryl Oxalate 
(CAS Number 3200-06-4)
Nifuroxazide (CAS 
Number 965-52-6)
Ranitidine Hydrochloride 
(CAS Number 66357- 
59-3)
Ranitidine (Cas Number 
66357-35-5)

2932.20 - Lakton :
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48 ex 2932.20.90 - - Lain-lain Lovastatin (CAS Number 
75330-75-5)
Methoxsalen (CAS 
Number 298-81-7)
Orlistat (CAS Number 
96829-58-2)
Simvastatin (CAS 
Number 79902-63-9)
Spironolactone (CAS 
Number 52-01-7)
Warfarin (CAS Number 
81-81-2)
Warfarin Potassium (CAS 
Number 2610-86-8)
Warfarin Sodium Salt 
(CAS Number 129-06-6)

2932,99 - - Lain-lain :
49 ex 2932.99.90 - - - Lain-lain Amiodarone 

Hydrochloride (CAS 
Number 19774-82-4)
Artemeter (CAS Number 
71963-77-4)
Artesunate (CAS Number 
88495-63-0)
Citalopram (CAS Number 
59729-33-8)
Cromoglicate Sodium 
(CAS Number 16110-
51-3)
Docetaxel (CAS Number 
114977-28-5)
Doxepin (CAS Number 
1668-19-5)
Doxepin Hydrochloride 
(CAS Number 1229-
29- 4)
Escitalopram Oxalate 
(Cas Number 219861-
08- 2)
Isosorbide Dinitrate (CAS 
Number 87-33-2)
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Isosorbide Mononitrate 
(CAS Number 16051-
77- 7)
Metrizamide (CAS 
Number 31112-62-6)
Nebivolol HCl (CAS 
Number 152520-56-4)
Olopatadine HCl (CAS 
Number 140462-76-6)
Paclitaxel (CAS Number 
33069-62-4)
Propantheline Bromide 
(CAS Number 50-34-0)
Ramelteon (CAS Number 
196597-26-9)
Topiramate (CAS Number 
97240-79-4)
Zanamivir (CAS Number 
139110-80-8)
Acarbose (CAS Number 
56180-94-0)
Fondaparinux Sodium 
(CAS Number 114870- 
03-0)

29.33 Senyawa heterosiklik hanya 
dengan hetero atom nitrogen.
- Senyawa mengandung 
cincin pirazola tidak menyatu 
(dihidrogenasi maupun tidak)
dalam struktur :

50 ex 2933.11.00 - - Fenazon (antipirin) dan 
turunanya

Metamizole Sodium 
Monohydrate (CAS 
Number 5907-38-0)
Metamizole Sodium (CAS 
Number 68-89-3)
Metamizole (CAS Number 
5907-38-0)
Aminophenazone (CAS 
Number 58-15-1)
Phenazone (CAS Number 
60-80-0)
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Propyphenazone (CAS 
Number 479-92-5)

51 ex 2933.19.00 - - Lain-lain Oxyphenbutazone (CAS 
Number 129-20-4)
Phenylbutazone (CAS 
Number 50-33-9)

- Senyawa mengandung cincin 
imidazola tidak menyatu 
(dihidrogenasi maupun tidak) 
dalam struktur :

52 ex 2933.21.00 - - Hidantoin dan turunannya Phenytoin (CAS Number 
57-41-0)
Losartan Potassium (Cas 
Number 124750-99-8)
Metronidazole (Cas 
Number 443-48-1)
Metronidazole Benzoate 
(Cas Number 13182-
89- 3)
Miconazole Nitrate (Cas 
Number 22832-87-7)
Miconazole (Cas Number 
22916-47-8)
Naphazoline 
Hydrochloride (Cas 
Number 550- 99-2)
Ondansetron 
Hydrochloride Dihydrate 
(Cas Number 103639-
04-9)
Ondansetron (Cas 
Number 99614-02-5)
Ornidazole (Cas Number 
16773-42-5)
Oxiconazole Nitrate (Cas 
Number 64211-46-7)
Oxymetazoline 
Hydrochloride (Cas 
Number 2315-02-8)
Secnidazole (Cas Number 
3366-95-8)
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Sulconazole Nitrate (Cas 
Number 61318-91-0)
Tetrahydrozoline 
Hydrochloride (Cas 
Number 522-48-5 )
Tetryzoline Hydrochloride 
(Cas Number 84-22-0)
Tetryzoline (Cas Number 
84-22-0)
Thiamazole (Cas Number 
60-56-0)
Tinidazole (Cas Number 
19387-91-8)
Xylometazoline 
Hydrochloride (Cas 
Number 1218-35-5)
Zoledronic Acid 
Monohydrate (Cas 
Number 165800-06-6)

2933,39 - - Lain-lain :
54 2933.39.10 - - - Klorfeniramin dan Isoniazid
55 ex 2933.39.90 - - Lain-lain Acrivastine (Cas Number 

87848-99-5)
Amlodipine (Cas Number 
88150-42-9)
Amlodipine Besylate (Cas 
Number 111470-99-6)
Astemizole (Cas Number 
68844-77-9)
Azatadine Dimaleate (Cas 
Number 3978-86-7)
Betahistine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 5579- 84-0)
Betahistine Mesilate (Cas 
Number 54856-23-4)
Bisacodyl (Cas Number 
603-50-9)
Brompheniramine 
Maleate (Cas Number 
980- 71-2)
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Bupivacaine 
Hydrochloride Anhydrate 
(Cas Number 18010-
40-7)
Bupivacaine 
Hydrochloride (Cas 
Number 73360- 54-0)
Bupivacaine (Cas 
Number 38396-39-3)
Carbinoxamine Maleate 
(Cas Number 3505-38- 2)
Clidinium Bromide (Cas 
Number 3485-62-9)
Cisapride Monohydrate 
(Cas Number 260779- 
88-2)
Cisapride (Cas Number 
81098-60-4)
Clebopride (Cas Number 
55905-53-8)
Cyproheptadine 
Hydrochloride (Cas 
Number 969-33-5)
Cyproheptadine 
Pyridoxalphosphate
Cyproheptadine (Cas 
Number 129-03-3)
Dabigatran Etexilate (Cas 
Number 211915-06-9)
Deferiprone (Cas Number 
30652-11-0)
Desloratadin (Cas 
Number 100643-71-8 )
Dexbrompheniramine 
Maleate (Cas Number 
‘2391-03-9)
Dexbrompheniramine 
(Cas Number 132-21-8)
Dimethindene Maleate 
(Cas Number 3614-69-5 )
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Disopyramide Phosphate 
(Cas Number 22059- 
60-5)
Domperidone Maleate 
(Cas Number 83898-65-1 
(bentuk cis) atau 99497-
03-7 (bentuk trans))
Donepezil Hydrochloride 
(Cas Number 120011- 
70-3)
Doxylamine (Cas Number 
469-21-6)
Doxylamine Succinate 
(Cas Number 562-10-7)
Droperidol (Cas Number 
548-73-2)
Eperisone Hydrochloride 
(Cas Number 56839- 
43-1)
Esomeprazole 
Magnesium Trihidrate 
(Cas Number 217087-
09-7)
Etoricoxib (Cas Number 
202409-33-4)
Felodipine (Cas Number 
72509-76-3)
Fenpiverinium Bromide 
(Cas Number 125-60-0)
Fexofenadine 
Hydrochloride (Cas 
Number 153439-40-8)
Haloperidol (Cas Number 
52-86-8)
Haloperidol Decanoate 
(Cas Number 74050-
97- 8)
Lacidipine (Cas Number 
103890-78-4)
Lansoprazole (Cas 
Number 103577-45-3)
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Lercanidipine HCl (Cas 
Number 132866-11-6)
Levocabastine (Cas 
Number 79516-68-0)
Loperamide (Cas Number 
53179-11-6)
Loperamide 
Hydrochloride (Cas 
Number 34552- 83-5)
Omeprazole (Cas Number 
73590-58-6)

- Senyawa dalam strukturnya 
mengandung sistem- cincin 
kinolin atau isokinolin 
(dihidrogenasi maupun tidak), 
tidak disatukan lebih lanjut :

2933,49 - - Lain-lain :
56 2933.49.10 - - - Dextrometorfan
57 ex 2933.49.90 - - - lain-lain Amodiaquine (Cas 

Number 86-42-0)
Amodiaquine 
Dihydrochloride 
Dihydrate (Cas Number 
6398-98-7)
Atracurium Besilate (Cas 
Number 64228-81-5)
Butorphanol Tartrate 
(Cas Number 58786-
99-5)
Chloroquine Diphosphate 
(Cas Number 50-63-5)
Chloroquine Phosphate 
(Cas Number 50-63-5)
Chloroquine Sulfate (Cas 
Number 132-73-0)
Chloroquine (Cas 
Number 54-05-7)
Chlorquinaldol (Cas 
Number 72-80-0)
Cinchocaine 
Hydrochloride (Cas 
Number 61-12- 1)
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Clioquinol (Cas Number 
130-26-7)
Debrisoquine Sulfate 
(Cas Number 581-88-4)
Dequalinium Chloride 
(Cas Number 522-51-0)
Floctafenine (Cas 
Number 23779-99-9)
Mivacurium Chloride 
(Cas Number 106861-
44- 3)
Moexipril (Cas Number 
103775-10-6)
Moxifioxacin HCl (Cas 
Number 186826-86-8)
Primaquine Phosphate 
(Cas Number 63-45-6)
Primaquine (Cas Number 
90-34-6)
Quinapril Hydrochloride 
(Cas Number 82586- 
55-8)
Quinapril (Cas Number 
85441-61-8)
Saquinavir (Cas Number 
127779-20-8)
Tretoquinol 
Dihydrochloride (Cas 
Number 72534-66-8)

- Senyawa mengandung cincin 
pirimidina (dihidrogenasi maupun 
tidak) atau cincin piperazina 
dalam struktur :

2933.59 - - Lain-lain :
58 ex 2933.59.90 - - - Lain-lain Pemetrexed Disodium 

(Cas Number 150399-
23- 8)
Aciclovir Sodium (Cas 
Number 69657-51-8)
Aciclovir (Cas Number 
59277-89-3)
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Allopurinol (Cas Number 
315-30-0)
Anagrelide (Cas Number 
68475-42-3)
Anagrelide HCl 
Monohydrate (Cas 
Number 823178-43-4)
Azathioprine (Cas 
Number 446-86-6)
Buspirone Hydrochloride 
(Cas Number 33386- 
08-2)
Cetirizine Hydrochloride 
(Cas Number 83881- 
52-1)
Cetirizine (Cas Number 
83881-51-0)
Cinnarizine (Cas Number 
298-57-7)
Ciprofloxacin 
Hydrochloride (Cas 
Number 86393-32-0)
Ciprofloxacin Lactate 
(Cas Number 97867-
33-9)
Ciprofloxacin (Cas 
Number 85721-33-1)
Clozapine (Cas Number 
5786-21-0)
Diethylcarbamazine 
Citrate (Cas Number 
1642- 54-2)
Diethylcarbamazine (Cas 
Number 90-89-1)
Dipyridamole (Cas 
Number 58-32-2)
Dropropizine (Cas 
Number 17692-31-8)
Entecavir (Cas Number 
142217-69-4)
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Erlotinib Hydrochloride 
(Cas Number 183319- 
69-9)
Famciclovir (Cas Number 
104227-87-4 )
Fleroxacin (Cas Number 
79660-72-3)
Flunarizine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 30484-77-6)
Flunarizine (Cas Number 
52468-60-7)
Fluorouracil (Cas 
Number 51-21-8)
Ganciclovir (Cas Number 
82410-32-0)
Gatifloxacin (Cas Number 
112811-59-3)
Hydroxyzine 
Hydrochloride (Cas 
Number 1244- 76-4)
Hydroxyzine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 2192-20-3)
Imatinib Mesylate (Cas 
Number 220127-57-1)
Indinavir Sulphate (Cas 
Number 157810-81-6)
Levocetirizine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 130018-87-0)
Lomefloxacin (Cas 
Number 98079-51-7)
Lopinavir (Cas Number 
192725-17-0)
Mercaptopurine (Cas 
Number 50-44-2)
Methotrexate (Cas 
Number 59-05-2)
Mianserin Hydrochloride 
(Cas Number 21535- 
47-7)
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Minoxidil (Cas Number 
38304-91-5)
Mirtazapine (Cas Number 
85650-52-8)
Mirtazapine Hemihydrate 
(Cas Number 341512- 
89-8)
Moxonidine (Cas Number 
75438-57-2)
Nilotinib Hydrochloride 
Monohydrate (Cas 
Number 923288-90-8)
Norfloxacin (Cas Number 
70458-96-7)
Opipramol Hydrochloride 
(Cas Number 909-39- 7)
Oxantel Pamoat (Cas 
Number 68813-55-8)
Oxantel (Cas Number 
36531-26-7)
Oxatomide (Cas Number 
60607-34-3)
Pefloxacin Mesilate (Cas 
Number 70458-95-6)
Pefloxacin (Cas Number 
70458-92-3)

- Senyawa mengandung cincin 
triazina tidak disatukan 
(dihidrogenasi maupun tidak) 
dalam struktur :

59 ex 2933.69.00 - - Lain-lain Lamotrigine (Cas Number 
84057-84-1)
Methenamine (Cas 
Number 100-97-0)

- Laktam :
60 ex 2933.79.00 - - Laktam lainnya Amrinone (Cas Number 

60719-84-8)
Aripiprazole (Cas Number 
129722-12-9)
Benazepril Hydrochloride 
(Cas Number 86541- 
74-4)



266 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

Ciclopirox (Cas Number 
29342-05-0)
Ciclopiroxolamine (Cas 
Number 41621-49-2)
Cilostazol (Cas Number 
73963-72-1)
Ezetimibe (Cas Number 
163222-33-1)
Indobufen (Cas Number 
63610-08-2)
Levetiracetam (Cas 
Number 102767-28-2)
Milrinone (Cas Number 
78415-72-2)
Palonosetron HCl (Cas 
Number 135729-62-3)
Piracetam (Cas Number 
7491-74-9)
Primidone (Cas Number 
125-33-7)
Procaterol Hydrochloride 
Hemihydrate (Cas 
Number 81262-93-3)
Pyrithyldione (Cas 
Number 77-04-3)
Rebamipide (Cas Number 
90098-04-7)
Ropinirole HCl (Cas 
Number 91374-20-8)

2933.99 - - Lain-lain :
61 2933.99.10 - - - Mebendazole dan Perbendazole
62 ex 2933.99.90 - - - Lain-lain Acemetacin (Cas Number 

53164-05-9)
Albendazole (Cas Number 
54965-21-8)
Amiloride Hydrochloride 
Dihydrate (Cas Number 
17440-83-4)
Amisulpride (Cas Number 
71675-85-9)
Anastrozole (Cas Number 
120511-73-1)
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Atorvastatin Calcium 
Anhydrate (Cas Number 
134523-03-8)
Atorvastatin Calcium 
Trihydrate (Cas Number 
344423-98-9)
Bunazosin Hydrochloride 
(Cas Number 52712- 
76-2)
Benzydamine 
Hydrochloride (Cas 
Number 132- 69-4)
Benzydamine (Cas 
Number 642-72-8)
Candesartan Cilexetil 
(Cas Number 145040-
37- 5)
Captopril (Cas Number 
62571-86-2)
Carbamazepine (Cas 
Number 298-46-4)
Carbazochrome Sodium 
Sulfonate (Cas Number 
51460-26-5)
Carbazochrome (Cas 
Number 69-81-8)
Carvedilol (Cas Number 
72956-09-3)
Cilazapril (Cas Number 
88768-40-5)
Clemastine Fumarate 
(Cas Number 14976-57-9
)
Clemastine (Cas Number 
15686-51-8)
Clomipramine 
Hydrochloride (Cas 
Number 17321-77-6)
Clomipramine (Cas 
Number 303-49-1)
Deferasirox (Cas Number 
201530-41-8)
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Dihydralazine Sulfate 
(Cas Number 7327-87-9)
Dolasetron Mesilate (Cas 
Number 115956-13-3)
Eletriptan (Cas Number 
143322-58-1)
Enalapril Maleate (Cas 
Number 76095-16-4)
Enalapril (Cas Number 
75847-73-3)
Ethacridine Lactate (Cas 
Number 1837-57-6)
Ethacridine (Cas Number 
442-16-0)
Fluconazole (Cas Number 
86386-73-4)
Flumazenil (Cas Number 
78755-81-4)
Fluvastatin Sodium (Cas 
Number 93957-55-2)
Fosinopril Sodium Salt 
(Cas Number 88889-
14- 9)
Hematoporphyrin (Cas 
Number 14459-29-1)
Homochlorcyclizine 
Hydrochloride (Cas 
Number 24342-55-0)
Hydralazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 304- 20-1)
Hydralazine (Cas Number 
86-54-4)
Imipramine 
Hydrochloride (Cas 
Number 113-52- 0)
Indometacin (Cas 
Number 53-86-1)
Indometacin Farnesil 
(Cas Number 85801-
02-1)
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Ketorolac (Cas Number 
74103-06-3)
Ketorolac Tromethamine 
(Cas Number 74103- 
07-4)
Letrozole/CGS 20267 
(Cas Number 112809-51-
5)
Lisinopril (Cas Number 
76547-98-3)
Mebhydrolin Napadisilate 
(Cas Number 6153- 33-9)
Mebhydrolin (Cas 
Number 524-81-2)
Nalidixic (Nalidixic Acid, 
Cas Number 389-08-2)

29.34 Asam nukleat dan garamnya, 
mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak; senyawa 
heterosiklik lainnya.

63 ex 2934.10.00 - Senyawa mengandung cincin tiazol 
tidak disatukan (dehidrogenasi 
maupun tidak) dalam struktur

Famotidine (CAS Number 
76824-35-6)

Fentiazac (CAS Number 
18046-21-4)
Meloxicam (CAS Number 
71125-38-7)
Nizatidine (CAS Number 
76963-41-2)
Pioglitazone 
Hydrochloride (CAS 
Number 112529-15-4)
Ritonavir (CAS Number 
155213-67-5)
Rosiglitazone Maleate 
(CAS Number 122320-
73- 4)

64 ex 2934.20.00 - Senyawa dalam strukturnya 
mengandung sistem- cincin 
benzotiazol (dehidrogenasi maupun 
tidak), tidak disatukan lebih lanjut

Pramipexole (CAS 
Number 104632-26-0)
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Riluzole (CAS Number 
1744-22-5)
Ziprasidone 
Hydrochloride 
Monohydrate (Cas 
Number 138982-67-9)
Ziprasidone (CAS 
Number 146939-27-7)

65 ex 2934.30.00 - Senyawa dalam strukturnya 
mengandung sistem- cincin 
fenotiazine (dehidrogenasi maupun 
tidak), tidak disatukan lebih lanjut

Chlorproethazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 4611-02-3)

Chlorpromazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 69- 09-0)
Chlorpromazine (Cas 
Number 50-53-3)
Fluphenazine Decanoate 
(Cas Number 5002-47- 
1 )
Fluphenazine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 146-56-5)
Levomepromazine (Cas 
Number 60-99-1)
Mequitazine (Cas Number 
29216-28-2 )
Methdilazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 1229- 35-2)
Methylthioninium 
Chloride/Methylene Blue 
(Cas Number 61-73-4)
Oxomemazine (Cas 
Number 3689-50-7)
Oxomemazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 4784-40-1)
Parathiazine (Cas 
Number 84-08-2)
Perazine (Cas Number 
84-97-9)
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Perphenazine (Cas 
Number 58-39-9)
Phenothiazine (Cas 
Number 92-84-2)
Prochlorperazine (Cas 
Number 58-38-8)
Promethazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 58- 33-3)
Promethazine (Cas 
Number 60-87-7)
Thiethylperazine (Cas 
Number 1420-55-9)
Thioridazine 
Hydrochloride (Cas 
Number 130- 61-0)
Trifluoperazine 
Dihydrochloride (Cas 
Number 440-17-5)

Trifluoperazine (Cas 
Number 117-89-5)

- Lain-lain :
2934,99 - - Lain-lain :

66 ex 2934.99.20 - - - Sulton; sultam; Diltiazem Diltiazem Hydrochloride 
(CAS Number 33286- 
22-5)
Diltiazem (CAS Number 
42399-41-7)

67 ex 2934.99.90 - - - lain-lain Everolimus (CAS Number 
159351-69-6)
Alfuzosin (CAS Number 
81403-80-7)
Amlexanox (CAS Number 
68302-57-8)
Amorolfine (78613351)
Aprotinin (CAS Number 
9087-70-1)
Atosiban (90779-69-4)
Capecitabine (CAS 
Number 154361-50-9)



272 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

Chlorzoxazone (CAS 
Number 95-25-0)
Citicoline Sodium (CAS 
Number 33818-15-4)
Citicoline (CAS Number 
987-78-0)
Clavulanate Potassium 
(CAS Number 61177-
45- 5)
Clavulanic Acid (CAS 
Number 58001-44-8)
Clopidogrel Bisulphate 
(Cas Number 120202- 
66-6 )
Cyclophosphamide 
Monohydrate (CAS 
Number 6055-19-2)
Cyclophosphamide (CAS 
Number 6055-19-2)
Cytarabine (CAS Number 
147-94-4)
Darifenacin (CAS Number 
133099-04-4)
Didanosine ((CAS 
Number 69655-05-6)
Doxazosin (CAS Number 
74191-85-8)
Doxazosin Mesylate ((CAS 
Number 77883-43-3)
Duloxetine Hydrochloride 
((CAS Number 136434-
34-9)
Emorfazone (CAS 
Number 38957-41-4)
Erdosteine (CAS Number 
84611-23-4)
Etodolac (CAS Number 
41340-25-4)
Flavoxate Hydrochloride 
(CAS Number 3717-
88- 2)
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Fludarabine (CAS 
Number 21679-14-1)
Furazolidone (CAS 
Number 67-45-8)
Gefitinib (CAS Number 
184475-35-2)
Gemcitabine 
Hydrochloride (CAS 
Number 122111-03-9)
Idoxuridine (CAS Number 
54-42-2)
Ifosfamide (CAS Number 
3778-73-2)
Inosin pranobex (Cas 
Number 36703-88-5)
Integrilin/Eptifibatide 
(CAS Number 188627-
80- 7)
Isothipendyl 
Hydrochloride (CAS 
Number 1225- 60-1)
Isradipine (CAS Number 
75695-93-1)
Itraconazole (CAS 
Number 84625-61-6)
Ketoconazole (CAS 
Number 65277-42-1)
Ketotifen (CAS Number 
34580-13-7)
Ketotifen Fumarate (CAS 
Number 34580-14-8)
Lamivudine (CAS 
Number 134678-17-4)
Lapatinib Ditosylate (CAS 
Number 388082-78-8)
Leflunomide (CAS 
Number 75706-12-6)
Levamisole (CAS Number 
14769-73-4)
Levofloxacin (CAS 
Number 100986-85-4)
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Levofloxacin 
Hydrochloride (Cas 
Number 177325-13-2)
Linezolid (CAS Number 
165800-03-3)
Moclobemide (CAS 
Number 71320-77-9)
Mycophenolate Mofetil 
(CAS Number 128794- 
94-5)
Nesiritide (CAS Number 
124584-08-3)
Nifuratel (CAS Number 
4936-47-4)
Nifurtoinol (CAS Number 
1088-92-2)
Nimorazole (Cas Number 
6506-37-2)
Nitrofurantoin (CAS 
Number 67-20-9)
Ofloxacin (CAS Number 
82419-36-1)
Olanzapine (CAS Number 
132539-06-1)
Olmesartan Medoxomil 
(Cas Number 144689- 
63-4)
Paliperidone (CAS 
Number 144598-75-4)
Paroxetine (CAS Number 
61869-08-7)
Pimecrolimus (CAS 
Number 137071-32-0)
Pipazetate Hydrochloride 
(CAS Number 6056- 11-
7)
Pirenoxine (CAS Number 
1043-21-6)
Acesulfame (Cas Number 
33665-90-6)

29.35 Sulfonamida
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68 ex 2935.90.00 - Lain-lain Acetazolamide Sodium 
(CAS Number 1424-27-7)
Acetazolamide (CAS 
Number 59-66-5)
Butizide (CAS Number 
2043-38-1)
Celecoxib (CAS Number 
169590-42-5)
Chlorpropamide (CAS 
Number 94-20-2)
Chlortalidone (CAS 
Number 77-36-1)
Clopamide (CAS Number 
636-54-4)
Furosemide (CAS 
Number 54-31-9)
Glibenclamide (CAS 
Number 10238-21-8)
Gliclazide (CAS Number 
21187-98-4)
Glimepiride (CAS Number 
93479-97-1)
Glipizide (CAS Number 
29094-61-9)
Gliquidone (CAS Number 
33342-05-1)
Hydrochlorothiazide (CAS 
Number 58-93-5)
Hydroflumethiazide (CAS 
Number 135-09-1)
Indapamide (CAS 
Number 26807-65-8)
Metolazone (CAS Number 
17560-51-9)
Naratriptan (CAS Number 
121679-13-8)
Nimesulide (CAS Number 
51803-78-2)
Parecoxib Sodium Salt 
(CAS Number 198470- 
85-8)
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Pipotiazine (CAS Number 
39860-99-6)
Piretanide (CAS Number 
55837-27-9)
Polythiazide (CAS 
Number 346-18-9)
Probenecid (CAS Number 
57-66-9)
Rosuvastatin (CAS 
Number 287714-41-4)
Rosuvastatin Calcium 
Salt (CAS Number 
147098-20-2)
Sotalol Hydrochloride 
(CAS Number 959-24-0)
Sulfacetamide Sodium 
Salt (CAS Number 127- 
56-0)
Sulfacetamide (CAS 
Number 144-80-9)
Sulfadiazine Silver Salt 
(CAS Number 22199-
08- 2)
Sulfadiazine (CAS 
Number 68-35-9)
Sulfadiazine Sodium 
(CAS Number 547-32-0)
Sulfadimidine (CAS 
Number 57-68-1)
Sulfadoxine (CAS 
Number 2447-57-6)
Sulfaguanidine (CAS 
Number 57-67-0)
Sulfalene (CAS Number 
152-47-6)
Sulfamerazine (CAS 
Number 127-79-7)
Sulfamethizole (CAS 
Number 144-82-1)
Sulfamethoxazole (CAS 
Number 723-46-6)
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Sulfametoxydiazine (CAS 
Number 651-06-9)
Sulfanilamide (CAS 
Number 63-74-1)
Sulfasalazine (CAS 
Number 599-79-1)
Sulfisomidine (CAS 
Number 515-64-0)
Sulpiride (CAS Number 
15676-16-1)
Sumatriptan (CAS 
Number 103628-46-2)
Tamsulosin 
Hydrochloride (CAS 
Number 106463-17-6)
Torasemide (CAS Number 
56211-40-6)
Valdecoxib (CAS Number 
181695-72-7)
Vardenafil HCl Trihydrate 
(CAS Number 330808-
88-3)
Xipamide (CAS Number 
14293-44-8)
Zafirlukast (CAS Number 
107753-78-6)
Zonisamide (CAS Number 
68291-97-4)

29.36 Provitamin dan vitamin, alami 
atau direproduksi secara sintesis 
(termasuk konsentrat alami), 
turunannya terutama digunakan 
sebagai vitamin, dan campuran 
dari bahan yang telah disebutkan, 
didalam pelarut apapun maupun 
tidak.
- Vitamin dan turunannya, tidak 
dicampur :

69 ex2936.21.00 - - Vitamin A dan turunannya Isotretinoin (Cas Number 
4759-48-2)
Retinol (Cas Number 
68-26-8)
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Retinol Acetate (Cas 
Number 127-47-9)
Retinol Palmitate (Cas 
Number 79-81-2)
Retinol Propionate (Cas 
Number 7069-42-3)
Tretinoin (Cas Number 
302-79-4)

29.37 Hormon, prostaglandin, 
tromboksan dan leukotrien, alami 
atau direproduksi secara sintesis; 
turunan dan analog strukturnya, 
termasuk rantai polipeptida yang 
dimodifikasi,	digunakan	terutama	
sebagai hormon.
- Hormon polipeptida, hormon 
protein dan hormon glikoprotein, 
turunan dan analog strukturnya :

70 2937.11.00 - - Somatotropin, turunan dan 
analog strukturnya

71 2937.12.00 - - Insulin dan garamnya
72 ex 2937.19.00 - - lain-lain Argipressin (Cas Number 

113-79-1)
Calcitonin (Cas Number 
9007-12-9)
Cetrorelix Acetate (Cas 
Number 145672-81-7)
Chorionic Gonadotrophin 
(Cas Number 9002- 61-3)
Desmopresin 
Monoacetate (Cas 
Number 62288- 83-9)
Desmopressin (Cas 
Number 16679-58-6)
Follicle-Stimulating 
Hormone Human (Cas 
Number 9002-68-0)
Glucagon (Cas Number 
16941-32-5)
Goserelin Acetate (Cas 
Number 145781-92-6)
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Insulin Aspart (Cas 
Number 116094-23-6)
Leuprorelin Acetate (Cas 
Number 74381-53-6)
Leuprorelin (Cas Number 
53714-56-0)
Lh Hormon (Cas Number 
152923-57-4)
Lutropin Alfa (Cas 
Number 152923-57-4)
Octreotide (Cas Number 
83150-76-9)
Oxytocin (Cas Number 
50-56-6)
Somatostatin Acetate 
(Cas Number 54472-
66-1)
Somatostatin (Cas 
Number 38916-34-6)
Urofollitropin (Cas 
Number 97048-13-0)
Follitropin (Cas Number 
9002-68-0)
Erythropoietin (Cas 
Number 11096-26-7)

- Hormon steroid, turunan dan 
analog strukturnya :

73 2937.21.00 - - Kortisone, Hidrokortisone, 
Prednisone (dehidrokortisone), 
Prednisolone 
(Dehidrohidrokortisone)

74 ex 2937.22.00 - - Turunan yang dihalogenisasi dari 
hormon kortikosteroid

Alclometasone 
17,21-Dipropionate (Cas 
Number 66734-13-2)
Beclometasone 
Dipropionate (Cas 
Number 5534-09-8)
Beclometasone (Cas 
Number 4419-39-0)
Betamethasone 
17,21-Dipropionate (Cas 
Number 5534-09-8)
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Betamethasone 
17-Valerate (Cas Number 
2152- 44-5)
Betamethasone 
21-Phosphate Disodium 
Salt (Cas Number 151-
73-5)
Betamethasone (Cas 
Number 378-44-9)
Desoximetasone (Cas 
Number 382-67-2)
Dexamethasone Acetate 
(Cas Number 1177-87- 3)
Dexamethasone Phenyl 
propionate (Cas Number 
1879-72-7)
Dexamethasone Sodium 
Metasulfobenzoate (Cas 
Number 3936-02-5)
Dexamethasone Sodium 
Phosphate (Cas Number 
2392-39-4)
Dexamethasone Sodium 
Sulfate (Cas Number 
466-11-5)
Dexamethasone (Cas 
Number 50-02-2)
Diflucortolone Valerate 
(Cas Number 59198-
70- 8)
Fluclorolone Acetonide 
(Cas Number 3693-39-8)
Fludrocortisone Acetate 
(Cas Number 2135-17- 3)
Flumetasone Pivalate 
(Cas Number 67-73-2)
Flumetasone (Cas 
Number 2135-17-3)
Fluocinolone Acetonide 
(Cas Number 67-73-2)
Fluocinonide (Cas 
Number 356-12-7)
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Fluocortolone Pivalate 
(Cas Number 29205-
06- 9)
Fluorometholone (Cas 
Number 426-13-1)
Fluticasone (CAS Number 
90566-53-3)
Fluticasone Furoate (CAS 
Number 90566-53-3)
Fluticasone Propionat 
(Cas Number 80474-
14-2)
Fluprednidene Acetate 
(Cas Number 1255-35-2)
Halcinonide (Cas Number 
3093-35-4)
Halometasone (Cas 
Number 50629-82-8)
Mometasone Furoate 
(Cas Number 83919-
23-7)
Triamcinolone Acetonide 
(Cas Number 76-25-5)
Triamcinolone (Cas 
Number 124-94-7)

75 ex 2937.23.00 - - Estrogen dan Progestogen Allylestrenol (Cas 
Number 432-60-0)
Desogestrel (Cas Number 
54024-22-5)
Dydrogesterone (Cas 
Number 152-62-5)
Estradiol Benzoate (Cas 
Number 50-50-0)
Estradiol Cipionate (Cas 
Number 313-06-4)
Estradiol Hemihydrate 
(Cas Number 35380-
71- 3)
Estradiol Valerate (Cas 
Number 979-32-8)
Estradiol (Cas Number 
50-28-2)
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Estriol (Cas Number 50-
27-1)
Estrogens Conjugated 
(Cas Number 12126-
59- 9)
Estrogens
Ethinylestradiol (Cas 
Number 57-63-6)
Ethisterone (Cas Number 
434-03-7)
Ethylestrenol (Cas 
Number 965-90-2)
Etonogestrel (Cas 
Number 54048-10-1)
Formestane (Cas Number 
566-48-3)
Gestodene (Cas Number 
60282-87-3)
Levonorgestrel (Cas 
Number 797-63-7)
Lynestrenol (Cas Number 
52-76-6)
Medroxyprogesterone 
Acetate (Cas Number 
71- 58-9)
Megestrol Acetate (Cas 
Number 595-33-5)
Megestrol (Cas Number 
3562-63-8)
Methyl Estrenolone (Cas 
Number 514-61-4)
Methyloestradiol (Cas 
Number 302-76-1)
Nomegestrol Acetate (Cas 
Number 58652-20-3)
Norethisterone Acetate 
(Cas Number 51-98-9)
Norethisterone Enantate 
(Cas Number 3836-23- 5)
Norethisterone (Cas 
Number 68-22-4)
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Norgestrel (Cas Number 
6533-00-2)
Progesterone (Cas 
Number 57-83-0)
Tibolone (Cas Number 
5630-53-5)

76 ex 2937.29.00 - - Lain-lain Budesonide (Cas Number 
51333-22-3)
Alclometasone 
17,21-Dipropionate (Cas 
Number 66734-13-2)
Clobetasol Propionate 
(Cas Number 25122-
46-7)
Cortisone Acetate (Cas 
Number 50-04-4)
Cyproterone Acetate (Cas 
Number 427-51-0)
Danazol (Cas Number 
17230-88-5)
Desonide (Cas Number 
638-94-8)
Dutasteride (Cas Number 
164656-23-9)
Drospirenon (CAS 
Number 67392-87-4)
Eplerenone (CAS Number 
107724-20-9)
Exemestane (Cas Number 
107868-30-4)
Finasteride (Cas Number 
98319-26-7)
Fluoxymesterone (Cas 
Number 76-43-7)
Galactansulfate / 
Galactin Sulfat (Cas 
Number 39475-64-4)
Mesterolone (Cas Number 
1424-00-6)
Metandienone (Cas 
Number 72-63-9)
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Methylprednisolone 
Acetate (Cas Number 
53- 36-1)
Methylprednisolone 
Sodium Succinate (Cas 
Number 2375-03-3)
Methylprednisolone (Cas 
Number 83-43-2)
Nandrolone Decanoate 
(Cas Number 360-70-3)
Nandrolone (Cas Number 
434-22-0)
Prednicarbate (Cas 
Number 73771-04-7)
Testosterone Decanoate 
(Cas Number 5721-91- 5)
Testosterone Isocaproate 
(Cas Number 15262- 
86-9)
Testosterone 
Phenylpropionate (Cas 
Number 1255-49-8 )
Testosterone Propionate 
(Cas Number 57-85-2)
Testosterone 
Undecanoate (Cas 
Number 5949- 44-0)

77 ex 2937.50.00 - Prostaglandin, tromboksan dan 
leukotrien, turunan dan analognya

Alprostadil (CAS Number 
745-65-3)
Beraprost Sodium (CAS 
Number 88430-50-6)
Bimatoprost: (CAS 
Number 155206-00-1)
Dinoprostone (CAS 
Number 363-24-6)
Iloprost (CAS Number 
78919-13-8)
Latanopros (CAS Number 
130209-82-4)
Misoprostol (CAS Number 
59122-46-2)

2937.90 - Lain-lain :
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78 ex 2937.90.10 - - Dari senyawa-amino dengan 
fungsi oksigen

Norepinephrine 
D-Bitartrate (Cas Number 
636- 88-4)

79 ex 2937.90.20 - - Epineprin; turunan asam amino Epinephrine Bitartrate 
(Cas Number 51-42-3)
Epinephrine 
Hydrochloride (Cas 
Number 55-31- 2)
Epinephrine (CAS 
Number 51-43-4)
Levothyroxine Sodium 
(CAS Number 55-03-8)
Levothyroxine (CAS 
Number 51-48-9)

80 2937.90.90 - - Lain-lain
29.38 Glikosida, alami atau direproduksi 

secara sintesis, dan garam, eter, 
ester serta turunan lainnya.

81 2938.10.00 - Rutosida (rutin) dan turunannya
82 ex 2938.90.00 - Lain-lain Deslanoside (CAS 

Number 17598-65-1)
Digoxin (CAS Number 
20830-75-5)
Etoposide (CAS Number 
33419-42-0)

29.39 Alkaloid, alami atau direproduksi 
secara sintesis, dan garam, eter, 
ester serta turunan lainnya.
- Alkaloid dari opium dan 
turunannya; garamnya :

83 ex 2939.19.00 - - Lain-lain Naloxone Hydrochloride 
(CAS Number 357-08-4)
Naltrexone Hydrochloride 
(CAS Number 16676- 
29-2)
Noscapine Hydrochloride 
(CAS Number 912-60- 7)
Noscapine (CAS Number 
128-62-1)
Papaverine (CAS Number 
58-74-2)
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2939.20 - Alkaloid dari kina dan turunannya; 
garamnya :

84 ex 2939.20.10 - - Kinin dan garamnya Quinine Dihydrochloride 
(CAS Number 60-93-5)
Quinine Ethylcarbonate 
(CAS Number 83-75-0)
Quinine Hydrochloride 
Dihydrate (CAS Number 
6119-47-7)
Quinine Sulfate 
Dihydrate (Cas Number 
6119- 70-6)

85 ex 2939.20.90 - - Lain-lain Quinidine (CAS Number 
56-54-2)

-	Teofilin	dan	aminofilin	(teofilin-
etilenadiamina) dan turunannya; 
garamnya :

86 ex 2939.59.00 - - Lain-lain Acefylline (Cas Number 
652-37-9)
Acefylline Heptaminol 
(Cas Number 10075-
18-0)
Acefylline Piperazine (Cas 
Number 18833-13-1)
Aminophylline (Cas 
Number 317-34-0)
Cafedrine Hydrochloride 
(Cas Number 3039-97- 2)
Dimenhydrinate (Cas 
Number 523-87-5)
Pentoxifylline (Cas 
Number 6493-05-6)
Promethazine Teoclate 
(Cas Number 17693-
51- 5)
Theodrenaline 
Hydrochloride (Cas 
Number 2572-61-4)
Theophylline 
Monohydrate (Cas 
Number 5967- 84-0)
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Theophylline (Cas 
Number 58-55-9)

- Alkaloid dari rye ergot dan 
turunannya; garamnya :

87 ex 2939.69.00 - - Lain-lain Bromocriptine Mesylate 
(Cas Number 22260-
51- 1)
Dihydroergocristine 
Mesilate (Cas Number 
24730-10-7)
Dihydroergotamine (Cas 
Number 511-12-6)
Dihydroergotoxine (Cas 
Number 11032-41-0)
Dihydroergotoxine 
Mesilate (Cas Number 
27848-84-6)
Methylergometrine 
Maleate (Cas Number 
57432- 61-8)
Nicergoline (Cas Number 
27848-84-6)
Pergolide Mesilate (Cas 
Number 66104-23-2)

- Lain-lain, berasal dari tumbuhan :
88 ex 2939.79.00 - - Lain-lain

Tropisetron 
monohydrocloride (Cas 
Number 105826-92-4)
Vinorelbine Ditartrate 
(Cas Number 125317-
39- 7)
Ajmaline (Cas Number 
4360-12-7)
Alcuronium Dichloride 
(Cas Number 15180-
03- 7 )
Atropine Sulfate (Cas 
Number 55-48-1)
Atropine (Cas Number 
51-55-8)
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Azelastine (Cas Number 
58581-89-8)
Belladonna Alkaloids 
(Cas Number 8007-93-0)
Butropium Bromide (Cas 
Number 29025-14-7)
Colchicine (Cas Number 
64-86-8)
Dehydroemetine (Cas 
Number 4914-30-1)
Emetine Hydrochloride 
(Cas Number 316-42-7)
Emetine (Cas Number 
483-18-1)
Galantamine 
Hydrobromide (Cas 
Number 1953- 04-4)
Granisetron 
Hydrochloride (Cas 
Number 107007-99-8)
Hyoscine Butylbromide/ 
N-Butylhyosciminium 
Bromide (Cas Number 
149-64-4)
Hyoscine Hydrobromide 
(Cas Number 114-49-8)
Hyoscine Methobromide 
(Cas Number 155-41-9)
Hyoscine (Cas Number 
51-34-3 )
Hyoscine-N-Butylbromide 
(Cas Number 149-64- 4)
Hyoscyamine 
Hydrobromide (Cas 
Number 306- 03-6)
Hyoscyamine (Cas 
Number 101-31-5)
Hyoscyamus Dry Extract
Ipratropium Bromide 
(Cas Number 22254-
24-6)
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Irinotecanum (Cas 
Number 97682-44-5)
Pilocarpine Hydrochloride 
(Cas Number54-71-7)
Pilocarpine Nitrate (Cas 
Number 148-72-1)
Pilocarpine (Cas Number 
92-13-7)
Protoveratrines A And B 
(Cas Number 8053-18- 7)
Strychnine Nitrate (Cas 
Number 66-32-0)
Thiocolchicoside (Cas 
Number 602-41-5)
Trospium Chloride (Cas 
Number 10405-02-4)
Vinblastine Sulfate (Cas 
Number 143-67-9)
Vincristine Sulfate (Cas 
Number 2068-78-2)
Vincristine (Cas Number 
57-22-7)
Vindesine Sulfate Salt 
(Cas Number 59917-39-4
)
Vinorelbine (Cas Number 
71486-22-1)

89 ex 2940.00.00 Gula, murni secara kimia, selain 
sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa 
dan fruktosa; gula eter, gula asetal, 
gula ester, serta garamnya, selain 
produk dari pos 29.37, 29.38, 29.39

Lactulose (CAS Number 
4618-18-2)

Sucralfate (CAS Number 
54182-58-0)

29,41 Antibiotik.
2941.10 - Penisilin dan turunannya 

dengan struktur asam penisilanat; 
garamnya :
- - Amoksisilin dan garamnya :

90 2941.10.11 - - - Non Steril
91 2941.10.19 - - - Lain-lain
92 2941.10.20 - - Ampisilin dan garamnya
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93 2941.10.90 - - Lain-lain
94 2941.20.00 - Streptomisin dan turunannya; 

garamnya
95 2941.30.00 - Tetrasiklin dan turunannya; 

garamnya
96 2941.40.00 - Kloramfenikol dan turunannya; 

garamnya
97 2941.50.00 - Eritromisin dan turunannya; 

garamnya
98 ex 2941.90.00 - lain-lain Amikacin (CAS Number 

37517-28-5)
Amikacin Sulfate (CAS 
Number 39831-55-5)
Amphotericin B (CAS 
Number 1397-89-3)
Azithromycin (CAS 
Number 83905-01-5)
Azithromycin Dihydrate 
(CAS Number 117772- 
70-0)
Aztreonam (Cas Number 
78110-38-0)
Bacitracin Zinc (CAS 
Number 1405-89-6)
Bacitracin (CAS Number 
1405-87-4)
Bleomycin Hydrochloride 
(CAS Number 67763- 
87-5)
Bleomycin Sulfate (Cas 
Number 9041-93-4 )
Caspofungin Acetate 
(CAS Number 179463-
17- 3)
Cefaclor (CAS Number 
70356-03-5)
Cefadroxil Monohydrate 
(CAS Number 66592- 
87-8)
Cefadroxil (CAS Number 
66592-87-8)
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Cefalexin Monohydrate 
(CAS Number 23325-
78- 2)
Cefalexin (CAS Number 
15686-71-2)
Cefalotin Sodium (CAS 
Number 58-71-9)
Cefamandole Nafate (Cas 
Number 42540-40-9)
Cefamandole (Cas 
Number 34444-01-4)
Cefazolin Sodium (CAS 
Number 27164-46-1)
Cefazolin (CAS Number 
25953-19-9)
Cefdinir (CAS Number 
91832-40-5)
Cefditoren (Cas Number 
104145-95-1)
Cefditoren Pivoxil (Cas 
Number 117467-28-4)
Cefoperazone (Cas 
Number 62893-19-0)
Ceftriaxone Disodium 
Salt Hemihydrate (Cas 
Number 104376-79-6)
Cefepime (CAS Number 
88040-23-7)
Cefetamet (CAS Number 
65052-63-3)
Cefixime (CAS Number 
79350-37-1)
Cefmetazole Sodium (CAS 
Number 56796-39-5)
Cefodizime (CAS Number 
69739-16-8)
Cefoperazone Sodium 
(CAS Number 62893-
20- 3)
Cefotaxime Sodium (CAS 
Number 64485-93-4)
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Cefotaxime (CAS Number 
63527-52-6)
Cefotiam Hydrochloride 
(CAS Number 66309- 
69-1)
Cefpirome (CAS Number 
84957-29-9)
Cefpirome Sulfate (Cas 
Number 98753-19-6)
Capreomycin Sulfate (Cas 
Number 1405-37-4)
Colistin Sulfate (Cas 
Number 1264-72-8)
Cefpodoxime (CAS 
Number 82619-04-3)
Cefprozil (CAS Number 
92665-29-7)
Cefradine (CAS Number 
38821-53-3)
Cefsulodin Sodium (CAS 
Number 52152-93-9)
Ceftazidime (CAS Number 
72558-82-8)
Ceftibuten (CAS Number 
97519-39-6)
Ceftizoxime Sodium (CAS 
Number 68401-82-1)
Ceftriaxone Sodium (CAS 
Number 104376-79-6)
Ceftriaxone (CAS Number 
73384-59-5)
Cefotiam (Cas number 
61622-34-2)
Ceftizoxime (Cas Number 
68401-81-0)
Cefuroxime Axetil (CAS 
Number 64544-07-6)
Cefuroxime Sodium (CAS 
Number 56238-63-2)
Cefuroxime (CAS Number 
55268-75-2)
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Cyclosporin (CAS 
Number 59865-13-3)
Clindamycin 
Hydrochloride (CAS 
Number 21462-39-5)
Teicoplanin (CAS Number 
61036-64-4)

30.01 Kelenjar dan bagian tubuh lainnya 
untuk keperluan terapeutik-
organ tubuh, kering, berupa 
bubuk maupun tidak; ekstrak dari 
kelenjar atau organ tubuh lainnya 
atau dari sekresinya untuk 
keperluan terapeutik organ tubuh; 
heparin dan garamnya; subtansi 
lainnya dari manusia atau hewan 
disiapkan untuk keperluan 
terapeutik	atau	profilaktik,	tidak	
dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya.

99 ex 3001.20.00 Ekstrak dari kelenjar atau organ 
tubuh lainnya atau dari sekresinya

Bee Venom

Molgramostim Cas 
Number 99283-10-0)
Placenta Extract

100 ex 3001.90.00 - lain-lain Dalteparin Sodium (Cas 
Number 9041-08-1)
Enoxaparin Sodium (Cas 
Number 9041-08-1)
Heparin Sodium (Cas 
Number 9005-49-6)
Heparinoid (Cas Number 
9010-06-4)
Nadroparinum Calcium 
(Cas Number 37270-
89- 6)
Parnaparin Sodium (Cas 
Number 9041-08-1)
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30.02 Darah manusia; darah hewan 
disiapkan untuk keperluan 
terapeutik,	profilaktik	atau	
diagnosis; antiserum, bagian 
darah dan produk imunologi 
lainnya,	dimodifikasi	maupun	
tidak atau diperoleh dengan 
proses bioteknologi maupun tidak; 
vaksin, toksin, kultur darimikro-
organisme (tidak termasuk ragi) 
dan produk yang semacam itu.
- Antiserum, bagian darah dan 
produk imunologi lainnya, 
dimodifikasi	atau	diperoleh	
dengan proses bioteknologi 
maupun tidak :

3002.12 - - Antiserum dan fraksi darah 
lainnya :

101 ex 3002.12.10 - - - Antiserum; larutan plasma 
protein; bubuk hemoglobin

Albumin Bovine (Cas 
Number 9048-46-8)
Albumin Human (Cas 
Number 70024-90-7)
Antihemophilic Human 
Plasma
Antitrombin III Human 
(Cas Number 9000-94-6)
Bovine Albumin Fraction 
V (Cas Number 9048- 
46-8)
Factor II (Prothrombin) 
(Cas Number 9001-26-7)
Factor IX Complex 
Human (Cas Number 
37224- 63-8)
Factor VII (Proconvertin) 
(Cas Number 9001-25- 6)
Factor VIII 
(Antihaemophilic Factor) 
(Cas Number 113189-
02-9)
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Factor X (Stuart Prower 
Factor) (Cas Number 
9001-29-0)
Factor XIII (Fibrin 
Stabilising Factor) (Cas 
Number 9013-56-3)
Filamentous 
Hemagglutinin
Human Plasmafraktion
Human Plasmaprotein
Plasma Protein Fraction 
(Human) (Cas Number 
55963-80-9)
Human (Fac.Ix 500 Iu)
Serumalbumin (Cas 
Number 9048-46-8)

Ex 3002.12.90 - - - Lain-lain Epoetin alfa (Cas Number 
113427-24-0)

102 ex 3002.13.00 - - Produk Imonulogi, tidak 
dicampur, tidak disiapkan dalam 
dosis atau dalam bentuk atau 
kemasan untuk penjual eceran

Albumin Normal Human 
Serum

Alpha Globulins (Cas 
Number 9006-79-5)
Anti-Lymphocyte 
Immunoglobulin (Horse)
Anti-Thymocyt Igg-
Globulin (H[St) (Cas 
Number 308067-60-9)
Basiliximabum (Cas 
Number 179045-86-4 )
Bevacizumab (Cas 
Number 216974-75-3)
Candida Antigen
Clostridium Botulinum 
Type A-Antitoxin
Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas 
Number 185243-69- 0)
Gamma Globulin (Cas 
Number 9007-83-4)
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Granulocyte Colony 
Stimulating Factor (Cas 
Number 143011-72-7)
Humant Immunglobulin 
Anti-Hbs
Immunoglobulin 
Antihepatitis B
Immunoglobulin Human 
Anti-Tetanus
Immunoglobulin Human 
Normal
Immunoglobulin IgG2a
Immunoglobulin
Interferon Alfa
Interferon Alfa-2a (Cas 
Number 76543-88-9)
Interferon Alfa-2b (Cas 
Number 98530-12-2)
Interferon Beta
Interferon Beta-1a (Cas 
Number 145258-61-3)
Interferon 
Lymphoblastoid Human
Interferon (Cas Number 
9008-11-1)
Intrinsic Factor (Cas 
number 9008-12-2)
Iodinated (I-125) 
Fibrinogen
Lenograstim (Cas 
Number 135968-09-1)
Methoxy Polyethylene 
Glycol Epoetin Beta (Cas 
Number 677324-53-7)
Muromonab-Cd3 (Cas 
Number 140608-64-6)
Peginterferon Alfa 2a (Cas 
Number 198153-51- 4)
Peg-Interferon Alfa-2b 
(Cas Number 215647-
85- 1)
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Pertactin (Cas Number 
148374-88-3)
Proteus Antigen
Rabies Antiserum
Rabies Imunoglobuline
Ranibizumab (Cas 
Number 347396-82-1)
Rituximab (Cas Number 
174722-31-7)
Thrombin (Cas Number 
9002-04-4)
Thymosin Alpha-1 (CAS 
Number 62304-98-7)
Trastuzumab (Cas 
Number 180288-69-1)
Trichophyt Antigen
Tuberculin Ppd

103 ex 3002.14.00 - - Produk Imonulogi, dicampur, 
tidak disiapkan dalam dosis atau 
dalam bentuk atau kemasan untuk 
penjual eceran

mengandung antara lain:

Albumin Normal Human 
Serum
Alpha Globulins
Anti-Lymphocyte 
Immunoglobulin (Horse)
Anti-Thymocyt Igg-
Globulin (H[St)
Basiliximabum
Bevacizumab
Candida Antigen
Clostridium Botulinum 
Type A-Antitoxin
Etanercept(Tnfr : Fc)
Gamma Globulin
Granulocyte Colony 
Stimulating Factor
Humant Immunglobulin 
Anti-Hbs
Immunoglobulin 
Antihepatitis B
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Immunoglobulin Human 
Anti-Tetanus
Immunoglobulin Human 
Normal
Immunoglobulin IgG2a
Immunoglobulin
Interferon Alfa
Interferon Alfa-2a
Interferon Alfa-2b
Interferon Beta
Interferon Beta-1a
Interferon 
Lymphoblastoid Human
Interferon
Intrinsic Factor
Iodinated (I-125) 
Fibrinogen
Methoxy Polyethylene 
Glycol Epoetin Beta
Muromonab-Cd3
Peginterferon Alfa 2a
Peg-Interferon Alfa-2b
Pertactin
Proteus Antigen
Rabies Antiserum
Rabies Imunoglobuline
Ranibizumab
Rituximab
Thrombin
Trastuzumab
Trichophyt Antigen
Tuberculin Ppd

104 ex 3002.15.00 - - Produk Imonulogi, disiapkan 
dalam dosis atau dalam bentuk 
atau kemasan untuk penjual eceran

Dengan bahan aktif 
sebagai berikut:

Albumin Normal Human 
Serum
Alpha Globulins (Cas 
Number 9006-79-5)
Anti-Lymphocyte 
Immunoglobulin (Horse)
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Anti-Thymocyt Igg-
Globulin (H[St) (Cas 
Number 308067-60-9)
Basiliximabum (Cas 
Number 179045-86-4 )
Bevacizumab (Cas 
Number 216974-75-3)
Candida Antigen
Clostridium Botulinum 
Type A-Antitoxin
Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas 
Number 185243-69- 0)
Gamma Globulin (Cas 
Number 9007-83-4)
Granulocyte Colony 
Stimulating Factor (Cas 
Number 143011-72-7)
Humant Immunglobulin 
Anti-Hbs
Immunoglobulin 
Antihepatitis B
Immunoglobulin Human 
Anti-Tetanus
Immunoglobulin Human 
Normal
Immunoglobulin IgG2a
Immunoglobulin
Interferon Alfa
Interferon Alfa-2a (Cas 
Number 76543-88-9)
Interferon Alfa-2b (Cas 
Number 98530-12-2)
Interferon Beta
Interferon Beta-1a (Cas 
Number 145258-61-3)
Interferon 
Lymphoblastoid Human
Interferon (Cas Number 
9008-11-1)
Intrinsic Factor (Cas 
number 9008-12-2)
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Iodinated (I-125) 
Fibrinogen
Methoxy Polyethylene 
Glycol Epoetin Beta (Cas 
Number 677324-53-7)
Muromonab-Cd3 (Cas 
Number 140608-64-6)
Peginterferon Alfa 2a (Cas 
Number 198153-51- 4)
Peg-Interferon Alfa-2b 
(Cas Number 215647-
85- 1)
Pertactin (Cas Number 
148374-88-3)
Proteus Antigen
Rabies Antiserum
Rabies Imunoglobuline
Ranibizumab (Cas 
Number 347396-82-1)
Rituximab (Cas Number 
174722-31-7)
Thrombin (Cas Number 
9002-04-4)
Trastuzumab (Cas 
Number 180288-69-1)
Trichophyt Antigen
Tuberculin Ppd

3002.20 - Vaksin untuk obat manusia :
105 3002.20.10 - - Toksoid Tetanus
106 3002.20.20 - - vaksin pertusis, meningitis, 

campak atau polio
107 3002.20.90 - - Lain-lain
108 ex 3002.90.00 - Lain-lain Botulinum Toxin Type 

A (Cas Number 93384- 
43-1)
Diphtheria Antitoxin
Live Attenuated 17d 
Strain Of Yellow Fever 
Virus
Meningococcal 
Polysaccharide Group A
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Salmonella Typhi-
Immunogen
Streptococcus Faecalis
Streptococcus 
Pneumoniae
Polysaccharide K (Cas 
Number 134192-05-5)
Polysaccharide Serotype 
14
Polysaccharide Serotype 
19F
Polysaccharide Serotype 
23F
Polysaccharide Serotype 
4
Polysaccharide Serotype 
6B
Polysaccharide Serotype 
9V
Polysaccharide Serotype 
18C

30.03 Obat (tidak termasuk barang 
dari pos 30.02, 30.05 atau 
30.06) terdiri dari dua atau lebih 
konstituen yang telah dicampur 
bersama-sama untuk keperluan 
terapeutik	atau	profilaktik,	tidak	
disiapkan dalam dosis tertentu 
atau tidak dalam bentuk kemasan 
untuk penjualan eceran.

3003.10 - Mengandung penisilin atau 
turunannya, dengan struktur asam 
penisilanat, atau streptomisin atau 
turunannya :

109 3003.10.10 - - Mengandung amoksisilin (INN) 
atau garamnya

110 3003.10.20 - - Mengandung ampisilin (INN) atau 
garamnya

111 ex 3003.10.90 - - Lain-Lain Procaine Penicillin G
112 ex 3003.20.00 - Mengandung antibiotika lainnya Cotrimoxazole

Meropenem and Sodium 
Carbonate
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Imipenem and Cilastatin
Aztreonam and 
L-Arginine
Cefepime Hydrochloride 
and L-Arginine
Cefradine and L-Arginine
Cefoperazone and 
Sulbactam Sodium
Cefpirome Sulfate and 
Sodium Carbonate
Ceftazidime Pentahydrate 
and Sodium Carbonate

- Lain-lain, mengandung hormon 
atau produk lainnya dari pos 29.37 :

113 3003.31.00 - - Mengandung Insulin
114 3003.39.00 - - Lain-Lain

- Lain-lain, mengandung alkaloid 
atau turunannya :

115 3003.49.00 - - Lain-Lain
116 3003.60.00 - Lain-lain, mengandung zat aktif 

antimalaria sebagaimana dijelaskan 
dalam Catatan Subpos 2 pada Bab 
ini

Meliputi obat-
obatan mengandung 
artemisinin (INN) untuk 
pencernaan melalui 
mulut dikombinasikan 
dengan bahan aktif 
farmasi lainnya, atau 
mengandung salah satu 
dari zat aktif berikut, 
dikombinasikan dengan 
bahan aktif farmasi 
lainnya: amodiakuin 
(INN); asam artelinat 
atau garamnya; 
artenimol (INN); artemotil 
(INN); artemeter (INN); 
artesunat (INN); 
klorokuin (INN); 
dihydroartemisinin 
(INN); lumefantrin 
(INN); meflokuin (INN); 
piperakuin ( INN);
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primetamin (INN) atau 
sulfadoksin (INN).

117 3003.90.00 - Lain-lain
34.02 Bahan aktif permukaan organik 

(selain sabun); aktif permukaan, 
preparat pencuci (termasuk 
pencuci tambahan) dan preparat 
pembersih, mengandung sabun 
maupun tidak, selain dari pos 
34.01.

3402.13 - - Non-ionik :
118 ex3402.13.90 - - - Lain-Jain Nonoxinol (Cas Number 

9016-45-9)
Polidocanol (Cas Number 
9002-92-0)

35.02 Albumin (termasuk konsentrat dari 
dua atau lebih protein whey, yang 
mengandung protein whey lebih dari 
80 % menurut beratnya, dihitung 
dari bahan kering), albuminat dan 
turunan albumin lainnya

119 ex 3502.90.00 - Lain-lain

Albumin tannate (Cas 
Number 9006-52-4)

35.03 Lembaran gelatin (termasuk 
gelatin dalam bentuk empat 
persegi panjang (termasuk 
bujur sangkar), dikerjakan 
permukaannya atau diwarnai 
maupun tidak) dan turunan 
gelatin; isin glass; lem lain dari 
hewan, tidak termasuk lem kasein 
dari pos 35.01.
- Gelatin dan gelatin turunannya :

120 ex 3503.00.49 - - Lain-lain

Gelatin Pharmaceutical 
Grade

39.09 Amino-resin, resin fenolik dan 
poliuretan, dalam bentuk asal.

3909.40 - Resin fenolik :
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121 ex 3909.40.90 - - Lain-lain Policresulen (CAS 
Number 101418-00-2 )

39.13 Polimer alam (misalnya, asam 
alginat) dan polimer alam yang 
dimodifikasi	(misalnya	protein	
dikeraskan, turunan kimia dari 
karet alam), tidak dirinci atau 
termasuk dalam pos manapun, 
dalam bentuk asal.

3913.90 - Lain-lain :
122 ex 3913.90.90 - - Lain-Lain Dextran 40 (Cas Number 

9004-54-0)
Dextran 70 (Cas Number 
9004-54-0)
Dextran (Cas Number 
9004-54-0)
Dextranomer (Cas 
Number 56087-11-7)
Hyaluronate Sodium 
(9067-32-7)
Hyaluronic Acid / 
Hyaluronic Acid Sodium 
(Cas Number 9004-61-9)
Iron Dextran (CAS 
Number 9004-66-4)
Polygeline (Cas Number 
66455-30-9)

123 ex 3914.00.00 Penukar Ion dibuat dari polimer pos 
39.01 sampai dengan 39.13, dalam 
bentuk asal

Colestipol HCl (CAS 
Number 37296-80-3)

Colestyramine (CAS 
Number 11041-12-6)

B. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

124 0409.00.00 Madu alam
04.10 Produk yang dapat dimakan 

berasal dari hewan, tidak 
dirinci atau termasuk dalam 
pos lainnya
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125 Ex 0410.00.90 - Lain-lain Royal jelly
15.15 Lemak dan minyak nabati 

tertentu lainnya (termasuk 
minyak jojoba) dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi	tidak	dimodifikasi	secara	
kimia.

1515.30 - Minyak jarak dan fraksinya :
126 1515.30.90 - - Lain-lain

13.02 Sap dan ekstrak nabati; zat 
pektik, pektinat dan pektat; 
Agar-agar dan lendir serta 
bahan pengental lainnya, 
dimodifikasi	maupun	tidak,	
berasal dari produk nabati.
- Sap dan ekstrak nabati :

1302.19 - - Lain-lain :
127 Ex. 1302.19.90 - - - Lain-lain Ekstrak obat 

tradisional
15.08 Minyak kacang tanah dan 

fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.

128 1508.90.00 - Lain-lain
15.09 Minyak zaitun dan fraksinya, 

dimurnikan maupun tidak, 
tetapi	tidak	dimodifikasi	secara	
kimia.

1509.10 - Virgin :
129 1509.10.10 - - Dalam kemasan dengan berat 

bersih tidak melebihi 30 kg
130 1509.10.90 - - Lain-lain

15.10 Minyak lain dan fraksinya, 
diperoleh semata-mata dari 
zaitun, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia, termasuk 
campuran dari beberapa 
minyak atau fraksinya dengan 
minyak atau fraksi dari pos 
15.09.

131 1510.00.20 - Fraksi dari minyak yang tidak 
dimurnikan

132 1510.00.90 - Lain-lain
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15.15 Lemak dan minyak nabati 
tertentu lainnya (termasuk 
minyak jojoba) dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi	tidak	dimodifikasi	secara	
kimia.
- Minyak biji rami dan fraksinya :

133 1515.19.00 - - Lain-lain
15.16 Lemak dan minyak hewani atau 

nabati dan fraksinya, sebagian 
atau seluruhnya dihidrogenasi, 
diinter-esterifikasi,	dire-	
esterifikasi	atau	dielaidinisasi,	
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi tidak diolah lebih lanjut.

1516.20 - Minyak dan lemak nabati serta 
fraksinya :
  Direestirifikasi :

134 1516.20.18 - - - Dari biji rami
- - Dihidrogenasi, dalam bentuk 
serpih :

135 1516.20.32 - - - Dari biji rami
- - Dihidrogenasi, dalam bentuk 
lain :

136 1516.20.44 - - - Dari biji rami
  Diinteresterifikasi :

137 1516.20.51 - - - Dari biji rami
- - Lain-lain :

138 1516.20.92 - - - Dari biji rami
21.06 Olahan makanan yang tidak 

dirinci atau termasuk dalam 
pos lainnya.

2106.90 - Lain-lain
- - Lain-lain

139 Ex 2106.90.99 - - - Lain-lain Campuran madu dan 
royal jelly

33.01 Minyak atsiri (mengandung 
terpena atau tidak), termasuk 
konkrit dan absolut; resinoida; 
ekstrak oleoresin; konsentrat 
minyak atsiri dalam lemak, 
dalam	fixed	oil,	dalam	malam	
atau sejenisnya, diperoleh 
melalui	enfleurage	atau	
maserasi; produk sertaan
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bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari 
minyak atsiri; hasil sulingan 
dengan air dan larutan air dari 
minyak atsiri.
- Minyak atsiri dari buah jeruk :

140 Ex. 3301.12.00 - - Dari orange Orange sweet oil
- Minyak atsiri selain dari buah 
jeruk :

141 3301.24.00 - - Dari peppermint (Mentha 
piperita )

142 3301.25.00 - - Dari mint lainnya
3301.29 - - Lain-lain :

143 3301.29.10 - - - Dari rumput lemon, serai, 
pala, kayu manis, jahe, kapulaga, 
adas atau palmrose

144 3301.29.90 - - - Lain-lain Minyak atsiri dari : 
Cassia
Clove Eucalyptus 
Clary sage Anise
Rose geranium Tea 
tree Chamomile 
Nigella sativa
dan minyak lainnya

3301.90 - Lain-lain :
145 3301.90.10 - - Hasil sulingan dan larutan 

mengandung air dari minyak 
atsiri yang cocok digunakan 
untuk pengobatan

146 Ex 3807.00.00 Ter kayu; minyak ter kayu; 
kreosot kayu; nafta kayu; pek 
nabati; pek untuk pabrik bir dan 
preparat semacam itu dibuat 
dari rosin, asam damar atau pek 
nabati

Creosot
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2. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA 
KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI POST BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN KOSMETIK

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

33,01 Minyak atsiri (mengandung 
terpena atau tidak), termasuk 
konkrit dan absolut; 
resinoida; ekstrak oleoresin; 
konsentrat minyak atsiri 
dalam	lemak,	dalam	fixed	oil,	
dalam malam atau sejenisnya, 
diperoleh	melalui	enfleurage	
atau maserasi; produk sertaan 
bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari 
minyak atsiri; hasil sulingan 
dengan air dan larutan air 
dari minyak atsiri.
- Minyak atsiri selain dari buah 
jeruk :

3301.29 - - Lain-lain :
147 Ex. 3301.29.90 - - - Lain-lain Minyal atsiri lainnya 

yang digunakan 
untuk parfum dan 
cairan pewangi/
fragrance untuk 
kosmetik

33.02 Campuran dari berbagai zat 
bau-bauan dan campuran 
(termasuk larutan 
mengandung alkohol) dengan 
bahan dasar satu atau lebih 
dari berbagai zat ini, dari 
jenis yang digunakan sebagai 
bahan baku industri; preparat 
lain yang dibuat dari berbagai 
zat bau-bauan, dari jenis yang 
digunakan untuk pembuatan 
minuman.

148 Ex 3302.90.00 - Lain-lain Dari jenis yang 
digunakan untuk 
parfum dan cairan 
pewangi/fragrance 
untuk kosmetik
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35.07 Enzim; enzim olahan tidak 
dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya.

149 3507.90.00 - Lain-Lain
15.04 Lemak dan minyak serta 

fraksinya, dari ikan atau 
binatang laut menyusui, 
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi	tidak	dimodifikasi	secara	
kimia.

1504.10 - Minyak hati ikan dan fraksinya :
150 Ex. 1504.10.90 - - Lain-lain Cod Liver Oil

15.16 Lemak dan minyak hewani atau 
nabati dan fraksinya, sebagian 
atau seluruhnya dihidrogenasi, 
diinter-esterifikasi,	dire-	
esterifikasi	atau	dielaidinisasi,	
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi tidak diolah lebih lanjut.

1516.10 - Minyak dan lemak hewani dan 
fraksinya :

151 Ex. 1516.10.20   Direesterifikasi Fish Oil 
Concentrate

152 Ex. 1516.10.90 - - Lain-lain Fish Oil 
Concentrate

29.32 Senyawa heterosiklik hanya 
dengan hetero atom oksigen.
- Lain-lain :

2932,99 - - Lain-lain :
153 Ex 2932.99.90 - - - Lain-lain Glucosamine HCl

21.06 Olahan makanan yang tidak 
dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya.

154 2106.90.72 - - - Suplemen makanan lainnya
25.19 Magnesium karbonat alam 

(magnesit); magnesia leburan; 
magnesia sinter, mengandung 
sedikit oksida lainnya yang 
ditambahkan sebelum disinter 
maupun tidak; magnesium 
oksida lainnya, murni maupun 
tidak.

2519.90 - Lain-lain :
155 Ex 2519.90.90 - - Lain-lain Magnesium Oxide
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28.17 Seng oksida; seng peroksida.
156 2817.00.10 - Seng Oksida

28.27 Klorida, klorida oksida dan klorida 
hidroksida; bromida dan bromida 
oksida; iodida dan iodida oksida.

157 Ex 2827.60.00 - Iodida dan iodida oksida Sodium Iodide
28.33 Sulfat; alum; peroksosulfat 

(persulfat).
- Natrium sulfat :

158 Ex 2833.11.00 - - Dinatrium sulfat Sodium Sulfate 
Anhydrous

- Sulfat lainnya :
159 2833.21.00 - - Dari Magnesium

2833,29 - - Lain-lain :
160 Ex 2833.29.90 - - - Lain-Lain Zinc Sulfate 

Manganese Sulfate
28.35 Fosfinat	(hipofosfit),	fosfonat	

(fosfit)	dan	fosfat;	polifosfat,	
mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak.
- Fosfat :

161 Ex 2835.24.00 - - Dari Kalium Potassium 
Dihydrogen 
Phospate 
Dipotassium 
Phosphate

2835,25 - - Kalsium hidrogenortofosfat 
(“dikalsium fosfat”) :

162 Ex 2835.25.90 - - - Lain-lain Dikalsium Fosfat 
(Pharmaceutical 
grade)

163 2835.26.00 - - Fosfat lainnya dari kalsium
- Polifosfat

164 2835.31.00 - - Natrium trifosfat (natrium 
tripolifosfat)

2835.39 - - Lain-lain :
165 2835.29.90 - - - Lain-lain Magnesium 

phospate dan 
lainnya

28.36 Karbonat; peroksokarbonat 
(perkarbonat); amonium 
karbonat komersial mengandung 
amonium karbamat.
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166 2836.30.00 - Natrium hidrogenkarbonat 
(natrium bikarbonat)

2836.50 - Kalsium karbonat :
167 2836.50.10 - - Food grade atau pharmaceutical 

grade
2836,99 - - Lain-lain :

168 Ex. 2836.99.90 - - - Lain-lain Magnesium 
Carbonate

29.06 Alkohol siklik dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi 
atau nitrosasinya.
- Siklanik, siklenik atau 
sikloterpenik :

169 2906.13.00 - - Sterol dan inositol
29.14 Keton dan kinon, dengan 

fungsi oksigen lainnya maupun 
tidak, dan turunan halogenasi, 
sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Kinon :

170 2914.62.00 - - Koenzim Q10 (ubidecarenone 
(INN))

29.18 Asam karboksilat dengan 
fungsi oksigen tambahan dan 
anhidrida, halida, peroksida 
dan asam peroksinya; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi 
atau nitrosasinya.
- Asam karboksilat dengan fungsi 
alkohol tetapi tanpa fungsi 
oksigen lainnya, anhidrida, 
halida, peroksida, asam 
peroksinya dan turunannya :

171 2918.12.00 - - Asam tartrat
172 Ex 2918.16.00 - - Asam glukonat, garam dan 

esternya
Ferrous gluconate 
Zinc gluconate 
Calcium gluconate 
Magnesium 
gluconate Sodium 
gluconate 
Potassium 
gluconate
Copper gluconate



312 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

29.22 Senyawa amino berfungsi 
oksigen.
- Asam amino, selain yang 
mengandung lebih dari satu jenis 
fungsi oksigen, dan esternya; 
garamnya
:

173 2922.41.00 - - Lisin dan esternya; garamnya
2922,42 - - Asam glutamat dan garamnya:

174 Ex 2922.42.90 - - - Garam lainnya Ferrous Glutamate
175 Ex 2922.49.00 - - Lain-lain Alpha-Keto-

Isoleucine
L-Ornithine 
Monohydrochloride 
Valine Glycine

2922.50 - Amino-alkohol-fenol, amino-
asam-fenol dan senyawa amino 
lainnya dengan fungsi oksigen :

176 Ex 2922.50.90 - - Lain-lain L-Threonine
29.23 Garam dan hidroksida 

amonium kuarterner; lesitin 
dan fosfoaminolipid lainnya, 
mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak.

177 Ex 2923.10.00 - Kolina dan garamnya Choline Bitartrate
2923.20 - Lesitin dan fosfoaminolipid 

lainnya :
178 2923.20.10 - - Lesitin, mempunyai rumus 

kimia tertentu maupun tidak
29.25 Senyawa berfungsi karboksiimida 

(termasuk sakarin dan garamnya) 
dan senyawa berfungsi imina.
- Imina dan turunannya; 
garamnya:

179 Ex 2925.29.00 - - Lain-lain Creatine 
Monohydrate

29.30 Senyawa organo-belerang.
180 2930.40.00 - Metionin

2930.90 - Lain-lain :
181 Ex 2930.90.90 - - Lain-lain N-Acetyl L-Cysteine

29.31 Senyawa organo-anorganik 
lainnya.

2931.90 - Lain-lain :
- - N-(fosfonometil) glisin dan 
garamnya :
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182 2931.90.21 - - - N-(fosfonometil) glisin
29.32 Senyawa heterosiklik hanya 

dengan hetero atom oksigen.
- Senyawa mengandung cincin 
furan tidak menyatu (dihidrogenasi 
maupun tidak) dalam struktur :

2932.20 - Lakton :
183 Ex 2932.20.90 - - Lain-lain D-Glucurono-

lactone
29.34 Asam nukleat dan garamnya, 

mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak; senyawa 
heterosiklik lainnya

2934.99 - - Lain-lain
184 Ex 2934.99.90 - - - Lain-lain Alpha Lipoic Acid

29.36 Provitamin dan vitamin, alami 
atau direproduksi secara 
sintesis (termasuk konsentrat 
alami), turunannya terutama 
digunakan sebagai vitamin, dan 
campuran dari bahan yang telah 
disebutkan, didalam pelarut 
apapun maupun tidak.
- Vitamin dan turunannya, tidak 
dicampur :

185 2936.21.00 - - Vitamin A dan turunannya
186 2936.22.00 - - Vitamin B1 dan turunannya
187 2936.23.00 - - Vitamin B2 dan turunannya
188 2936.24.00 - - D-atau DL-asam Pantotenat 

(vitamin B3 atau vitamin B5) dan 
turunannya

189 2936.25.00 - - Vitamin B6 dan turunannya
190 2936.26.00 - - Vitamin B12 dan turunannya
191 2936.27.00 - - Vitamin C dan turunannya
192 2936.28.00 - - Vitamin E dan turunannya
193 2936.29.00 - - Vitamin lainnya dan 

turunannya
29.39 Alkaloid, alami atau direproduksi 

secara sintesis, dan garam, eter, 
ester serta turunan lainnya.

194 Ex 2939.30.00 - Kafein dan garamnya Caffein
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- Keton asiklik tanpa fungsi 
oksigen lainnya :

2914,29 - - Lain-lain :
195 2914.29.10 - - - Kamper

29.18 Asam karboksilat dengan fungsi 
oksigen tambahan dan anhidrida, 
halida, peroksida dan asam 
peroksinya; turunan halogenasi, 
sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
- Asam karboksilat dengan fungsi 
fenol tetapi tanpa fungsi oksigen 
lainnya, anhidrida, halida, 
peroksida, asam peroksinya dan 
turunannya :

196 2918.21.00 - - Asam salisilat dan garamnya

D. LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

04.01 Susu dan kepala susu, tidak 
dipekatkan maupun tidak 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya.

0401.10 - Dengan kandungan lemak tidak 
melebihi 1 % menurut beratnya :

197 0401.10.10 - - Dalam bentuk cairan
0401.20 - Dengan kandungan lemak melebihi 

1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut 
beratnya :

198 0401.20.10 - - Dalam bentuk cairan
199 0401.20.90 - - Lain-lain

0401.40 - Dengan kandungan lemak melebihi 6 
% tetapi tidak melebihi 10 % menurut 
beratnya :

200 0401.40.10 - - Susu dalam bentuk cairan
201 0401.40.90 - - Lain-lain

0401.50 - Dengan kandungan lemak melebihi 
10 % menurut beratnya :

202 0401.50.10 - - Dalam bentuk cairan
203 0401.50.90 - - Lain-lain
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04.02 Susu dan kepala susu, dipekatkan 
atau mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya.

0402.10 - Dalam bentuk bubuk, butiran 
atau bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak tidak melebihi 1,5
% menurut beratnya :
- - Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya :

204 0402.10.41 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih

205 0402.10.49 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

206 0402.10.91 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih

207 0402.10.99 - - - Lain-lain
- Dalam bentuk bubuk, butiran 
atau bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak melebihi 1,5 % 
menurut beratnya :

0402.21 - - Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya :

208 0402.21.20 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih

209 0402.21.90 - - - Lain-lain
0402.29 - - Lain-lain :

210 0402.29.20 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih

211 0402.29.90 - - - Lain-lain
- Lain-lain :

212 0402.91.00 - - -Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya

213 0402.99.00 - - Lain-lain
04.03 Susu mentega, susu dan kepala susu 

dikentalkan,	yoghurt,	kefir	dan	
susu dan krim difermentasi atau 
diasamkan lainnya, dipekatkan atau 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau diberi 
rasa atau mengandung tambahan 
buah-buahan, kacang-kacangan atau 
kakao maupun tidak.

0403.10 - Yoghurt :
- - Dalam bentuk cair, dikentalkan 
maupun tidak :
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214 0403.10.21 - - - Diberi rasa atau mengandung 
tambahan buah- buahan (termasuk 
pulp dan selai), kacang-kacangan atau 
kakao

215 0403.10.29 - - - Lain-Lain
- - Lain-lain :

216 0403.10.91 - - - Diberi rasa atau mengandung 
tambahan buah- buahan (termasuk 
pulp dan selai), kacang-kacangan atau 
kakao

217 0403.10.99 - - - Lain-Lain
0403.90 - Lain-lain :

218 0403.90.10 - - Susu mentega
219 0403.90.90 - - Lain-lain

04.04 Whey, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya maupun tidak; produk 
terdiri dari susu alam sebagai unsur 
utama, mengandung tambahan gula, 
bahan pemanis lainnya maupun 
tidak, tidak dirinci atau termasuk 
dalam pos lainnya.

0404.10  Whey dan Whey yang dimodifikasi, 
dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya maupun tidak :

220 0404.10.10 - - Dalam bentuk bubuk
221 0404.10.90 - - Lain-lain
222 0404.90.00 - Lain-lain

04.05 Mentega dan lemak serta minyak 
lainnya yang diperoleh dari susu; 
dairy spreads.

223 0405.10.00 - Mentega
224 0405.20.00 - Dairy spreads

0405.90 - Lain-lain :
225 0405.90.10 - - Lemak mentega anhidrat
226 0405.90.20 - - Minyak mentega
227 0405.90.90 - - Lain-lain

04.06 Keju dan dadih susu.
0406.10 - Keju segar (tidak dimasak atau tidak 

diawetkan) termasuk keju whey dan 
dadih susu :

228 0406.10.10 - - Keju segar (tidak dimasak atau 
tidak diawetkan), termasuk keju whey
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229 0406.10.20 - - Dadih susu
0406.20 - Keju parut atau keju bubuk, dari 

semua jenis :
230 0406.20.10 - - Dalam kemasan dengan berat kotor 

melebihi 20 kg
231 0406.20.90 - - Lain-lain
232 0406.30.00 - Keju olahan, bukan parutan atau 

bubuk
233 0406.90.00 - Keju lainnya
234 0409.00.00 Madu alam.

- Kopi, digongseng :
0901.21 - - Tidak dihilangkan kafeinnya :

235 0901.21.20 - - - Ditumbuk
0901.22 - - Dihilangkan kafeinnya :

236 0901.22.10 - - - Tidak ditumbuk
237 0901.22.20 - - - Ditumbuk

11,01 Tepung gandum atau tepung meslin.
- Tepung gandum :

238 Ex 1101.00.11   Telah difortifikasi Telah difortifikasi 
(dibuat dari 
endosperma biji 
gandum Triticum 
aestivum L. 
(clubwheat) dan/
atau Triticum 
compactumhost 
atau campuran 
keduanya 
dengan tambahan 
Fe, Zn, vitamin 
B1, vitamin B2 
dan asam folat)

12.12 Kacang karob, rumput laut dan 
ganggang lainnya, bit gula dan 
tebu, segar, dingin, beku atau 
dikeringkan, ditumbuk maupun 
tidak; kulit keras buah dan kernel 
serta produk nabati lainnya 
(termasuk akar chicory yang tidak 
digongseng dari varietas Cichorium 
intybus sativum) dari jenis yang 
terutama digunakan untuk 
konsumsi manusia, tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.
- Rumput laut dan ganggang lainnya :
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1212.21 - - Layak untuk dikonsumsi manusia :
- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk 
:

239 1212.21.13 - - - - Gracilaria spp.
240 1212.21.14 - - - - Gelidium spp.
241 1212.21.19 - - - - Lain-lain
242 1212.21.90 - - - Lain-lain

13,01 Lak; getah alam, damar, getah-
damar dan oleoresins (misalnya, 
getah balsem).

1301.90 - Lain-lain :
243 1301.90.90 - - Lain-lain

13,02 Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, 
pektinat dan pektat; Agar-agar 
dan lendir serta bahan pengental 
lainnya,	dimodifikasi	maupun	tidak,	
berasal dari produk nabati.
 Lendir dan pengental, dimodifikasi 
maupun tidak, berasal dari produk 
nabati :

244 1302.31.00 - - Agar-agar
245 1302.32.00   Lendir dan pengental, dimodifikasi 

maupun tidak, berasal dari kacang 
locust, biji kacang locust atau biji guar

1302,39 - - Lain-lain :
- - - Karaginan :

246 1302.39.11 - - - - Bubuk, semi-murni
247 1302.39.12 - - - - Bubuk, murni
248 1302.39.13 - - - - Alkali treated carrageenan chips 

(ATCC)
249 1302.39.19 - - - - Lain-lain

15,01 Lemak babi (termasuk lard) dan 
lemak unggas, selain dari pos 02.09 
atau 15.03.

250 1501.10.00 - Lemak babi
251 1501.90.00 - Lain-lain

15,07 Minyak kacang kedelai dan 
fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.

1507.90 - Lain-lain :
252 1507.90.10 - - Fraksi dari minyak kacang kedelai 

yang tidak dimurnikan
253 1507.90.90 - - Lain-lain
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15,09 Minyak zaitun dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, tetapi 
tidak	dimodifikasi	secara	kimia.

1509.10 - Virgin :
254 1509.10.10 - - Dalam kemasan dengan berat 

bersih tidak melebihi 30 kg
1509.90 - Lain-lain :

- - Lain-lain :
255 1509.90.99 - - - Lain-lain

15,12 Minyak biji bunga matahari, 
safflower	atau	biji	kapas	dan	
fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.
- Minyak biji bunga matahari atau 
safflower dan fraksinya :

1512,19 - - Lain-lain :
256 Ex 1512.19.10 - - - Fraksi dari minyak biji bunga 

matahari atau minyak safflower tidak 
dimurnikan

Fraksi dari 
minyak biji bunga 
matahari atau 
minyak safflower 
tidak dimurnikan 
(minyak bunga 
matahari 
(sunflower))

257 1513.19.90 - - - Lain-lain
15,14 Minyak lobak, colza atau mustar 

dan fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.
- Minyak lobak atau colza 
mengandung asam erusat rendah dan 
fraksinya :

1514.19 - - Lain-lain
258 1514.19.20 - - - Dimurnikan minyak kanola 

erusat rendah 
dan dimurnikan

- Lain-lain
1514.99 - - Lain-lain

259 1514.99.90 - - - Lain-lain minyak kanola 
erusat tinggi dan 
dimurnikan
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15,15 Lemak dan minyak nabati tertentu 
lainnya (termasuk minyak jojoba) 
dan fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.

1515.50 - Minyak wijen dan fraksinya :
260 1515.50.90 - - Lain-lain

15,16 Lemak dan minyak hewani atau 
nabati dan fraksinya, sebagian atau 
seluruhnya dihidrogenasi, diinter-
esterifikasi,	dire-	esterifikasi	atau	
dielaidinisasi, dimurnikan maupun 
tidak, tetapi tidak diolah lebih 
lanjut.

1516.20 - Minyak dan lemak nabati serta 
fraksinya :
  Direestirifikasi :

261 1516.20.11 - - - Dari kacang kedelai
- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :

262 1516.20.42 - - - Dari kelapa
263 1516.20.43 - - - Dari kacang tanah
264 1516.20.46 - - - Dari buah kelapa sawit

  Diinteresterifikasi :
265 1516.20.54 - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit 

atau kelapa
- - Lain-lain :

266 1516.20.98 - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit 
atau kelapa

15,17 Margarin; campuran atau olahan 
yang dapat dimakan dari lemak atau 
minyak hewani atau nabati atau 
dari fraksi lemak atau minyak yang 
berbeda dalam bab ini, selain lemak 
atau minyak atau fraksinya yang 
dapat dimakan dari pos 15.16.

1517,1 - Margarin, tidak termasuk margarin 
cair :

267 1517.10.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk 
penjualan eceran

268 1517.10.90 - - Lain-lain
1517.90 - Lain-lain :

269 1517.90.20 - - Margarin cair
- - Lard imitasi; shortening :

270 1517.90.43 - - - Shortening
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271 1517.90.50 - - Campuran atau olahan padat 
lainnya dari lemak atau minyak nabati 
atau dari fraksinya
- - Campuran atau olahan cair lainnya 
dari lemak atau minyak nabati atau 
dari fraksinya :

272 1517.90.62 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit mentah

273 1517.90.63 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit lainnya, dalam kemasan 
dengan berat bersih tidak melebihi 25 
kg

274 1517.90.64 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit lainnya, dalam kemasan 
dengan berat bersih melebihi 25 kg

275 1517.90.67 - - - Dengan bahan utama minyak 
kacang kedelai atau minyak kelapa

276 1517.90.69 - - - Lain-lain
16,01 Sosis dan produk semacamnya,dari 

daging, sisa daging atau darah; 
olahan makanan berasal dari produk 
ini.

277 1601.00.90 - Lain-Lain
16,02 Daging, sisa daging atau darah 

lainnya yang diolah atau diawetkan.
1602.31 - - Dari kalkun :

278 1602.31.91 - - - - Daging yang dihilangkan 
tulangnya atau dipisahkan dengan 
mesin

279 1602.31.99 - - - - Lain-Lain
- Dari unggas dari pos 01.05 :

1602,32 - - Unggas dari spesies Gallus 
domesticus :

280 1602.32.90 - - - Lain-Lain
281 1602.39.00 - - Lain-Lain

- Dari babi :
1602.41 - - Paha dan potongannya :

282 1602.41.90 - - Lain-Lain
1602,42 - - Bahu dan potongannya :

283 1602.42.90 - - - Lain-Lain
1602,49 - - Lain-lain, termasuk campuran :

- - - Luncheon meat :
284 1602.49.19 - - - - Lain-Lain

- - - Lain-lain :
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285 1602.49.99 - - - - Lain-Lain
286 1602.50.00 - Dari binatang jenis lembu

1602.90 - Lain-lain, termasuk olahan dari 
darah binatang :

287 1602.90.90 - - Lain-Lain
288 1603.00.00 Ekstrak dan jus daging, ikan atau 

krustasea, moluska atau invertebrata 
air lainnya.

16,04 Ikan diolah atau diawetkan; kaviar 
dan pengganti kaviar yang diolah 
dari telur ikan.
- Ikan, utuh atau dalam potongan, 
tetapi tidak dicincang :

1604.11 - - Salmon :
289 1604.11.90 - - - Lain-Lain

1604,13 - - Sarden, sardinella dan brisling atau 
sprat

290 1604.13.19 - - - Lain-lain
- - - Lain-lain :

291 1604.13.99 - - - -Lain-lain
1604,14 - - Tuna, cakalang dan bonito (Sarda 

spp.) :
- - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran :

292 1604.14.11 - - - - Tuna
293 1604.14.90 - - - Lain-lain

1604,15 - - Makarel :
294 1604.15.90 - - - Lain-lain

1604,19 - - Lain-lain :
295 1604.19.30 - - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap 

udara untuk penjualan eceran
296 1604.19.90 - - - Lain-lain

1604.20 - Ikan diolah atau diawetkan lainnya :
297 1604.20.20 - - Sosis ikan
298 1604.20.30 - - Bakso ikan
299 1604.20.40 - - Pasta ikan

- - Lain-lain : - - Lain-lain :
300 1604.20.91 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
301 1604.20.99 - - - Lain-lain

- Kaviar dan pengganti kaviar : - Kaviar dan 
pengganti kaviar :

302 1604.32.00 - - Pengganti kaviar
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16,05 Krustasea, moluska dan invertebrata 
air lainnya, diolah atau diawetkan.

1605.10 - Kepiting :
303 1605.10.10 - -Dalam kemasan kedap udara untuk 

penjualan eceran
304 1605.10.90 - - Lain-lain

- Udang dan udang besar :
305 1605.21.00 - - Tidak dalam kemasan kedap udara

1605,29 - - Lain-lain :
306 1605.29.20 - - - Bakso udang
307 1605.29.90 - - - Lain-lain

- Moluska :
308 1605.52.00 - - Kerang kipas, termasuk kerang ratu

1605,54 - - Sotong dan cumi-cumi :
309 1605.54.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
310 1605.54.90 - - - Lain-lain
311 1605.55.00 - - Gurita

17,01 Gula tebu atau gula bit dan sukrosa 
murni kimiawi, dalam bentuk padat.
- Lain-lain :

1701,99 - - Lain-lain :
312 Ex 1701.99.10 - - Gula dimurnikan Gula dimurnikan 

(memiliki 
bilangan ICUMSA 
maksimal 45 IU)

313 Ex 1701.99.90 - - Lain-lain Lain-lain 
(memiliki 
bilangan ICUMSA 
antara 70 IU 
sampai dengan 
200 IU)

17.02 Gula lainnya, termasuk laktosa, 
maltosa, glukosa dan fruktosa murni 
kimiawi, dalam bentuk padat; sirop 
gula tidak mengandung tambahan 
bahan perasa atau pewarna; madu 
artifisial,	dicampur	dengan	madu	
alam maupun tidak; karamel.
- Laktosa dan sirop laktosa :

314 1702.11.00 - - Mengandung laktosa 99 % atau 
lebih menurut beratnya, dinyatakan 
sebagai laktosa anhidrat, dihitung 
berdasarkan bahan kering
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315 1702.19.00 - - Lain-lain
316 1702.20.00 - Gula maple dan sirop maple

1702.30 - Glukosa dan sirop glukosa, tidak 
mengandung fruktosa atau dalam 
keadaan kering mengandung fruktosa 
kurang dari 20 % menurut beratnya :

317 1702.30.10 - - Glukosa
318 1702.30.20 - - Sirop glukosa
319 1702.40.00 - Glukosa dan sirop glukosa, dalam 

keadaan kering mengandung fruktosa 
sekurang-kurangnya 20 % tetapi 
kurang dari 50 % menurut beratnya, 
tidak termasuk gula invert

320 1702.50.00 - Fruktosa murni kimiawi
1702.60 - Fruktosa dan sirop fruktosa lainnya, 

dalam keadaan kering mengandung 
fruktosa lebih dari 50
% menurut beratnya, tidak termasuk 
gula invert :

321 1702.60.10 - - Fruktosa
322 1702.60.20 - - Sirop fruktosa

1702.90 - Lain-lain, termasuk gula invert 
dan gula lainnya serta campuran 
sirop gula dalam keadaan kering 
mengandung fruktosa 50 % menurut 
beratnya :
- - Maltosa dan sirop maltosa :

323 1702.90.11 - - - Maltosa murni kimiawi
324 1702.90.19 - - - Lain-lain
325 1702.90.20   Madu artifisial, dicampur dengan 

madu alam maupun tidak
- - Lain-lain :

326 1702.90.91 - - - Sirup gula
327 1702.90.99 - - - Lain-lain

17,03 Tetes hasil dari ekstraksi atau 
pemurnian gula.

1703.10 - Tetes tebu :
328 1703.10.10 - - Mengandung bahan pemberi rasa 

atau pewarna tambahan
1703.90 - Lain-lain :

329 1703.90.90 - - Lain-lain
17,04 Kembang gula (termasuk coklat 

putih), tidak mengandung kakao.
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330 1704.10.00 - Permen karet, dilapisi gula maupun 
tidak

1704.90 - Lain-lain :
331 1704.90.10 - - Pastiles dan drop mengandung obat
332 1704.90.20 - - Coklat putih

- - Lain-lain :
333 1704.90.91 - - - Lunak, mengandung gelatin
334 1704.90.99 - - - Lain-lain

18,03 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya 
maupun tidak.

335 1803.10.00 - Tidak dihilangkan lemaknya
336 1803.20.00 - Dihilangkan lemaknya sebagian atau 

seluruhnya
337 1804.00.00 Mentega, lemak dan minyak kakao.
338 1805.00.00 Bubuk kakao, tidak mengandung 

tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya.

18,06 Coklat dan olahan makanan lainnya 
mengandung kakao.

339 1806.10.00 - Bubuk kakao, mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya

1806.20 - Olahan lainnya dalam bentuk balok, 
lempeng atau batang dengan berat 
lebih dari 2 kg atau  dalam bentuk 
cair, pasta, bubuk, butiran atau 
bentuk curah lainnya dalam kemasan 
atau bungkusan langsung, dengan isi 
melebihi 2 kg:

340 1806.20.10 - - Kembang gula coklat berbentuk 
balok, lempeng atau batang

341 1806.20.90 - - Lain-lain
- Lain-lain, dalam bentuk balok, 
lempeng atau batang:

342 1806.31.00 - - Diisi
343 1806.32.00 - -Tidak diisi

1806.90 - Lain-lain :
344 1806.90.90 - - Lain-lain

19,01 Ekstrak malt; olahan makanan dari 
tepung, menir, tepung kasar, pati atau 
ekstrak malt,tidak mengandung kakao 
atau mengandung kakao kurang dari 
40 % menurut beratnya yang dihitung 
atas dasar kakao yang dihilangkan
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seluruh lemaknya, tidak dirinci 
atau termasuk pos lainnya; olahan 
makanan dari pos 04.01 sampai 
dengan 04.04, tidak mengandung 
kakao atau mengandung kakao 
kurang dari 5 % menurut beratnya 
yang dihitung atas dasar kakao yang 
dihilangkan seluruh lemaknya, tidak 
dirinci atau termasuk poslainnya.

1901.20 - Campuran dan adonan untuk 
pembuatan roti dari pos 19.05 :

345 1901.20.10 - - Dari tepung, menir, tepung 
kasar, pati atau ekstrak malt, tidak 
mengandung kakao

346 1901.20.20 - - Dari tepung, menir, tepung kasar, 
pati atau ekstrak malt, mengandung 
kakao

347 1901.20.30 - - Lain-lain, tidak mengandung kakao
348 1901.20.40 - - Lain-lain, mengandung kakao

1901.90 - Lain-lain :
- - Olahan yang cocok untuk bayi atau 
anak-anak, tidak disiapkan untuk 
penjualan eceran :

349 1901.90.11 - - - Makanan medis
350 1901.90.20 - - Ekstrak malt

- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 
sampai dengan 04.04 :

351 1901.90.31 - - - Filled milk
352 1901.90.32 - - - Lain-lain, mengandung bubuk 

kakao
353 1901.90.39 - - - Lain-lain

- - Olahan lainnya berbahan dasar 
kedelai :

- - Olahan lainnya 
berbahan dasar 
kedelai :

354 1901.90.41 - - - Dalam bentuk bubuk
355 1901.90.49 - - - Dalam bentuk lain

- - Lain-lain : - - Lain-lain :
356 1901.90.91 - - - Makanan medis
357 1901.90.99 - - - Lain-lain

19,02 Pasta, dimasak atau diisi maupun 
tidak (dengan daging atau bahan 
lainnya) atau diolah secara lain, 
seperti spagheti, makaroni, mie, 
lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; 
couscous, diolah maupun tidak.
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- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah 
secara lain :

358 1902.11.00 - - Mengandung telur
1902,19 - - Lain-lain :

359 1902.19.20 - - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
- - - Soun :

360 1902.19.31 - - - - Dari jagung
361 1902.19.39 - - - - Lain-lain
362 1902.19.40 - - - Mie lainnya
363 1902.19.90 - - - Lain-lain

1902.20 - Pasta diisi, dimasak atau diolah 
secara lain maupun tidak :

364 1902.20.10 - - Diisi dengan daging atau sisa 
daging

365 1902.20.30 - - Diisi dengan ikan, siput atau 
moluska

366 1902.20.90 - - Lain-lain
1902.30 - Pasta lainnya :

367 1902.30.20 - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
368 1902.30.30 - - Soun
369 1902.30.90 - - Lain-lain
370 1902.40.00 - Couscous
371 1903.00.00 Tapioka dan penggantinya diolah 

dari pati, dalam bentuk serpih, butir, 
pearls, hasil ayakan atau bentuk 
semacam itu.

19,04 Makanan olahan diperoleh dengan 
cara menggembungkan atau 
menggongseng serealia atau produk 
serealia (misalnya, keripik jagung); 
serealia (selain jagung), dalam 
bentuk butir atau serpih atau butir 
yang dikerjakan secara lain (kecuali 
tepung, menir dan tepung kasar), 
belum dimasak atau diolah secara 
lain, tidak dirinci atau termasuk pos 
lainnya.

1904.10 - Makanan olahan diperoleh dengan 
menggembungkan atau menggongseng 
serealia atau produk serealia :

372 1904.10.10 - - Mengandung kakao
373 1904.10.90 - - Lain-lain
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1904.20 - Makanan olahan yang diperoleh 
dari keripik serealia tidak digongseng 
atau campuran keripik serealia tidak 
digongseng dengan keripik serelia 
yang digongseng atau serealia yang 
digembungkan :

374 1904.20.10 - - Makanan olahan yang diambil dari 
keripik serealia yang tidak digongseng

375 1904.20.90 - - Lain-lain
1904.90 - Lain-lain :

376 1904.90.10 - - Olahan nasi, termasuk nasi belum 
matang

19,05 Roti, kue kering, kue, biskuit dan 
produk roti lainnya, mengandung 
kakao maupun tidak; wafer komuni, 
selongsong kosong dari jenis yang 
cocok untuk keperluan farmasi, 
sealing wafers, rice paper dan 
produk yang semacam itu.
- Biskuit manis; wafel dan wafer :

1905.31 - - Biskuit manis :
377 1905.31.10 - - - Tidak mengandung kakao
378 1905.31.20 - - - Mengandung kakao

1905,32 - - Wafel dan wafer :
379 1905.32.10 - - - Wafel
380 1905.32.20 - - - Wafer

1905.40 - Rusk, roti panggang dan produk 
panggang semacam itu :

381 1905.40.10 - - Tidak mengandung tambahan gula, 
madu, telur, lemak, keju atau buah

382 1905.40.90 - - Lain-lain
1905.90 - Lain-lain :

383 1905.90.10 - - Biskuit gigit tidak manis
384 1905.90.20 - - Biskuit tidak manis lainnya
385 1905.90.30 - - Kue
386 1905.90.40 - - Kue kering
387 1905.90.80 - - Produk makanan garing lainnya
388 1905.90.90 - - Lain-lain

20,01 Sayuran, buah, kacang dan bagian 
tanaman lainnya yang dapat 
dimakan, diolah atau diawetkan 
dengan cuka atau asam asetat.

389 2001.10.00 - Ketimun dan ketimun acar
2001.90 - Lain-lain : - Lain-lain :
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390 2001.90.10 - - Bawang bombay
391 2001.90.90 - - Lain-lain

20,02 Tomat diolah atau diawetkan selain 
dengan cuka atau asam asetat.

392 2002.10.00 - Tomat, utuh atau potongan
2002.90 - Lain-lain :

393 2002.90.10 - - Pasta tomat
394 2002.90.20 - - Serbuk tomat
395 2002.90.90 - - Lain-lain

20,03 Jamur dan cendawan tanah, diolah 
atau diawetkan selain dengan cuka 
atau asam asetat.

396 2003.10.00 - Jamur dari genus Agaricus
20,04 Sayuran lainnya yang diolah atau 

diawetkan selain dengan cuka atau 
asam asetat, beku, selain produk 
dari pos 20.06.

397 2004.10.00 - Kentang
2004.90 - Sayuran lainnya dan campuran 

sayuran :
398 2004.90.10 - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
399 2004.90.90 - - Lain-lain

20,05 Sayuran lainnya yang diolah atau 
diawetkan selain dengan cuka atau 
asam asetat, tidak beku, selain 
produk daripos 20.06.

2005.20 - Kentang :
- - Irisan dan potongan :

400 2005.20.19 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

401 2005.20.99 - - - Lain-lain
402 2005.40.00 - Kacang kapri (Pisum sativum )

- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) : - Kacang (Vigna 
spp., Phaseolus 
spp.) :

403 2005.51.00 Kacang, dikuliti
2005,59 - - Lain-lain :

404 2005.59.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

405 2005.59.90 - - - Lain-lain
406 2005.60.00 - Asparagus
407 2005.70.00 - Buah zaitun
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408 2005.80.00 - Jagung manis (Zea mays var. 
saccharata )
- Sayuran lainnya dan campuran 
sayuran :

- Sayuran lainnya 
dan campuran 
sayuran :

409 2005.91.00 - -Rebung
2005,99 - - Lain-lain :

410 2005.99.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

411 2005.99.90 - - - Lain-lain
412 2006.00.00 Sayuran, buah, kacang, kulit buah 

dan bagian lain dari tanaman, 
diawetkan dengan gula (kering, 
berkilau atau kristal).

20,07 Selai, jeli buah, marmelade, 
pure dan pasta dari buah atau 
kacang, diperoleh dari pemasakan, 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya maupun 
tidak.

413 2007.10.00 - Olahan homogen
- Lain-lain : - Lain-lain :

414 2007.91.00 - - Buah jeruk
2007,99 - - Lain-lain :

415 2007.99.10 - - - Butiran dan pasta buah selain 
mangga, nanas atau stroberi

416 2007.99.20 - - - Selai dan jeli buah
417 2007.99.90 - - - Lain-lain

20,08 Buah, kacang dan bagian tanaman 
lainnya yang dapat dimakan, 
diolah atau diawetkan secara lain, 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak, tidak dirinci atau 
termasuk pos lainnya.
- Kacang, kacang tanah dan kacang 
lainnya, dicampur maupun tidak :

2008.11 - - Kacang tanah :
418 2008.11.10 - - - Digongseng
419 2008.11.20 - - - Mentega kacang
420 2008.11.90 - - - Lain-lain

2008,19 - - Lain-lain, termasuk campuran :
421 2008.19.10 - - - Kacang mede

- - - Lain-lain : - - - Lain-lain :
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422 2008.19.91 - - - - Digongseng
423 2008.19.99 - - - - Lain-lain

2008,2 - Nanas :
424 2008.20.90 - - Lain-lain

2008.30 - Buah jeruk :
425 2008.30.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
426 2008.30.90 - - Lain-lain
427 2008.40.00 - Pir
428 2008.50.00 - Aprikot

2008.60 - Ceri :
429 2008.60.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
430 2008.60.90 - - Lain-lain

2008.70 - Persik, termasuk nektarin :
431 2008.70.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
432 2008.70.90 - - Lain-lain
433 2008.80.00 - Stroberi

2008,97 - - Campuran :
434 2008.97.10 - - - Dari batang, akar dan bagian 

tanaman lainnya yang dapat dimakan, 
tidak meliputi buah atau kacang 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak

435 2008.97.20 - - - Lain-lain, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya atau 
alkohol

436 2008.97.90 - - - Lain-lain
2008,99 - - Lain-lain :

437 2008.99.10 - - - Leci
438 2008.99.20 - - - Lengkeng
439 2008.99.30 - - - Dari batang, akar dan bagian 

tanaman lainnya yang dapat dimakan, 
tidak meliputi buah atau kacang 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak

440 2008.99.40 - - - Lain-lain, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya atau 
alkohol

441 2008.99.90 - - - Lain-lain
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20,09 Jus buah (termasuk grape must) 
dan jus sayuran, tidak difermentasi 
dan tidak mengandung tambahan 
alkohol, mengandung tambahan gula 
atau pemanis lainnya maupun tidak.
- Jus orange :

442 2009.11.00 - - Beku
443 2009.12.00 - - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak 

melebihi 20
444 2009.19.00 - - Lain-lain

- Jus grapefruit (termasuk pomelo) :
445 2009.21.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
446 2009.29.00 - - Lain-lain

- Jus dari satu jenis buah jeruk 
lainnya :

- Jus dari satu 
jenis buah jeruk 
lainnya :

447 2009.31.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
448 2009.39.00 - - Lain-lain

- Jus nanas : - Jus nanas :
449 2009.41.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
450 2009.49.00 - - Lain-lain
451 2009.50.00 - Jus tomat

- Jus anggur (termasuk grape must) : - Jus anggur 
(termasuk grape 
must) :

452 2009.61.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
453 2009.69.00 - - Lain-lain

- Jus apel : - Jus apel :
454 2009.71.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
455 2009.79.00 - - Lain-lain

- Jus dari satu jenis buah atau 
sayuran lain nya :

2009.81 - - Jus cranberry (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitis-idaea) :

456 2009.81.90 - - Lain-lain
2009,89 - - Lain-lain :

457 2009.89.10 - - - Jus blackcurrant
- - - Lain-lain :

458 2009.89.91 - - - - Cocok untuk bayi atau anak-
anak

459 2009.89.99 - - - - Lain-lain
2009.90 - Campuran jus :
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460 2009.90.10 - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
- - Lain-lain :

461 2009.90.91 - - - Siap untuk dikonsumsi langsung
462 2009.90.99 - - - Lain-lain

21,01 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari 
kopi, teh atau mate dan olahan 
dengan dasar produk ini atau 
dengan dasar kopi, teh atau mate; 
chicory digongseng dan pengganti 
kopi yang digongseng lainnya, dan 
ekstrak, esens dan konsentratnya.
- Ekstrak, esens dan konsentrat, 
dari kopi, serta olahan dengan dasar 
ekstrak, esens atau konsentrat kopi 
atau olahan dengan dasar kopi :

2101.11 - - Ekstrak, esens dan konsentrat :
463 2101.11.10 - - - Kopi instan
464 2101.11.90 - - - Lain-lain

2101,12 - - Olahan dengan dasar ekstrak, 
esens atau konsentrat atau olahan 
dengan dasar kopi :
- - - Lain-lain :

465 2101.12.91 - - - - Olahan kopi dengan dasar 
ekstrak, esens atau konsentrat, 
mengandung tambahan gula, 
mengandung krimer maupun tidak

466 2101.12.92 - - - - Olahan kopi dengan dasar kopi 
gongseng ditumbuk mengandung 
tambahan gula, mengandung krimer 
maupun tidak

467 2101.12.99 - - - - Lain-lain
2101.20 - Ekstrak, esens dan konsentrat, dari 

teh atau mate dan olahan dengan 
dasar ekstrak, esens atau konsentrat 
teh atau olahan dengan dasar teh atau 
mate :

468 2101.20.20 - - Ekstrak teh untuk produksi olahan 
teh, dalam bentuk bubuk

469 2101.20.30 - - Olahan teh terdiri dari campuran 
teh, bubuk susu dan gula

470 2101.20.90 - - Lain-lain
471 2101.30.00 - Chicory digongseng dan pengganti 

kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, 
esens dan konsentratnya
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21,02 Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-
organisme bersel tunggal lainnya, 
mati (tetapi tidak termasuk vaksin 
dari pos 30.02); bubuk pengembang 
roti.

2102.20 - Ragi tidak aktif; mikro-organisme 
bersel tunggal lainnya, mati :

472 2102.20.90 - - Lain-lain
473 2102.30.00 - Bubuk pengembang roti

21,03 Saus dan olahannya; campuran 
bumbu dan campuran bahan 
penyedap; tepung mustar dan tepung 
kasar mustar serta mustar olahan.

474 2103.10.00 - Kecap
475 2103.20.00 - Tomato ketchup dan saus tomat 

lainnya
476 2103.30.00 - Tepung mustar dan tepung kasar 

mustar serta mustar olahan
2103,9 - Lain-lain :

- - Saus dan olahan daripadanya :
477 2103.90.11 - - - Saus cabe
478 2103.90.12 - - - Saus ikan
479 2103.90.13 - - - Saus lainnya
480 2103.90.19 - - - Lain-lain

- - Campuran rempah dan campuran 
bumbu:

481 2103.90.21 - - - Pasta udang termasuk terasi 
(belacan)

482 2103.90.29 - - - Lain-lain
21,04 Sop dan kaldu serta olahannya; 

olahan makanan campuran 
homogen.

2104.10 - Sop dan kaldu serta olahannya :
- - Mengandung daging :

483 2104.10.11 - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
484 2104.10.19 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :
485 2104.10.99 - - - Lain-lain

2104.20 - Olahan makanan campuran 
homogen :
- - Mengandung daging :

486 2104.20.11 - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
487 2104.20.91 - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
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488 2105.00.00 Es krim dan es lainnya yang dapat 
dimakan, mengandung kakao maupun 
tidak.

21,06 Olahan makanan yang tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

489 2106.10.00 - Konsentrat protein dan zat protein 
diteksturisasi

2106.90 - Lain-lain :
- - Beancurd :

490 2106.90.11 - - - Bean curd kering dan bean curd 
stick kering

491 2106.90.12 - - - Tahu segar
492 2106.90.19 - - - Lain-lain
493 2106.90.30 - - Non-dairy creamer

- - Ekstrak ragi diautolisis : - - Ekstrak ragi 
diautolisis :

494 2106.90.41 - - - Dalam bentuk bubuk
495 2106.90.49 - - - Lain-lain

- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol 
dari jenis yang digunakan dalam 
pembuatan atau produksi minuman :

- - Lain-lain, 
olahan tidak 
beralkohol 
dari jenis yang 
digunakan dalam 
pembuatan 
atau produksi 
minuman :

496 2106.90.53 - - - Produk dengan bahan dasar 
ginseng

497 2106.90.54 - - - Olahan lainnya dari jenis yang 
digunakan sebagai bahan baku untuk 
produksi konsentrat campuran

498 2106.90.55 - - - Lainnya, konsentrat campuran 
untuk diencerkan dengan air guna 
pembuatan minuman

499 2106.90.59 - - - Lain-lain
- - Suplemen makanan lainnya; 
fortificant premixes :

- - Suplemen 
makanan lainnya; 
fortificant 
premixes :

500 2106.90.71 - - - Suplemen makanan mengandung 
ginseng

- - - Suplemen 
makanan 
mengandung 
ginseng

501 2106.90.73    Fortificant premixes
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- - Olahan makanan untuk bayi atau 
anak-anak :

502 2106.90.89 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

503 2106.90.91 - - - Lainnya, campuran antara bahan 
kimia dengan bahan makanan atau 
dengan zat lainnya yang bergizi, 
dari jenis yang digunakan untuk 
pengolahan makanan

504 2106.90.92 - - - Sirop yang diberi perasa atau 
pewarna

505 2106.90.96 - - - Makanan medis lainnya
506 2106.90.98 - - - Olahan pemberi rasa lainnya
507 2106.90.99 - - - Lain-lain Bahan pangan 

lainnya
22,02 Air, termasuk air mineral dan air 

soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa, dan minuman yang 
tidak mengandung alkohol lainnya, 
tidak termasuk jus buah atau 
sayuran dari pos 20.09.

2202.10 - Air, termasuk air mineral dan air 
soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa :

508 2202.10.90 - - Lain-lain
- Lain-lain :

509 2202.91.00 - - Bir tanpa alkohol
2202,99 - - Lain-lain :

510 2202.99.10 - - - Minuman dengan bahan dasar 
susu UHT diberi rasa

511 2202.99.20 - - - Minuman susu kedelai
512 2202.99.40 - - - Minuman dengan bahan dasar 

kopi atau diberi rasa kopi
513 2202.99.50 - - - Minuman tidak mengandung soda 

yang siap untuk dikonsumsi langsung 
tanpa diencerkan

514 2202.99.90 - - - Lain-lain
515 2208.40.00 Rum dan alkohol lainnya yang 

diperoleh dengan penyulingan produk 
gula tebu yang difermentasi

29,05 Alkohol asiklik dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
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- Alkohol polihidrat lainnya :
516 2905.43.00 - - Mannitol
517 2905.44.00 - - D-glusitol (sorbitol)

33,01 Minyak atsiri (mengandung terpena 
atau tidak), termasuk konkrit dan 
absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; 
konsentrat minyak atsiri dalam 
lemak,	dalam	fixed	oil,	dalam	malam	
atau sejenisnya, diperoleh melalui 
enfleurage	atau	maserasi;	produk	
sertaan bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari minyak 
atsiri; hasil sulingan dengan air dan 
larutan air dari minyak atsiri.
- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :

3301,29 - - Lain-lain :
518 3301.29.90 - - - Lain-lain

E. LAMPIRAN HS CODE BAHAN TAMBAHAN PANGAN

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

13,02 Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, 
pektinat dan pektat; Agar-agar 
dan lendir serta bahan pengental 
lainnya,	dimodifikasi	maupun	
tidak, berasal dari produk nabati.

519 1302.20.00 - Zat pektik, pektinat dan pektat
 Lendir dan pengental, dimodifikasi 
maupun tidak, berasal dari produk 
nabati :

1302,39 - - Lain-lain :
520 1302.39.90 - - -Lain-lain

17,02 Gula lainnya, termasuk 
laktosa, maltosa, glukosa dan 
fruktosa murni kimiawi, dalam 
bentuk padat; sirop gula tidak 
mengandung tambahan bahan 
perasa atau pewarna; madu 
artifisial,	dicampur	dengan	madu	
alam maupun tidak; karamel.

1702.90 - Lain-lain, termasuk gula invert 
dan gula lainnya serta campuran 
sirop gula dalam keadaan kering 
mengandung fruktosa 50 % menurut 
beratnya :
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

- - Maltosa dan sirop maltosa :
521 1702.90.40 - - Karamel

28,27 Klorida, klorida oksida dan klorida 
hidroksida; bromida dan bromida 
oksida; iodida daniodida oksida.

2827.20 - Kalsium klorida :
522 2827.20.90 - - Lain-lain

- Klorida lainnya :
523 2827.31.00 - - Dari magnesium
524 2827.60.00 - Iodida dan iodida oksida

28,33 Sulfat; alum; peroksosulfat 
(persulfat).
- Sulfat lainnya :

525 2833.21.00 - - Dari magnesium
28,35 Fosfinat	(hipofosfit),	fosfonat	(fosfit)	

dan fosfat; polifosfat, mempunyai 
rumus kimia tertentu maupun tidak.
- Fosfat :

526 2835.22.00 - - Dari mono- atau dinatrium
527 Ex 2835.24.00 - -Dari kalium Dipotassium 

hidrogen Phospate
2835,25 - - Kalsium hidrogenortofosfat (“dikalsium 

fosfat”) :
528 Ex 2835.25.90 - - - Lain-lain Dikalsium Fosfat 

(Food grade) garam 
dan turunannya

529 2835.26.00 - - Fosfat lainnya dari kalsium
2835,39 - - Lain-lain :

530 2835.39.10 - - - Tetranatrium pirofosfat
531 2835.39.90 - - - Lain-lain

29,05 Alkohol asiklik dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Alkohol polihidrat lainnya :

532 2905.49.00 - - Lain-lain
29,07 Fenol; fenol-alkohol.

- Monofenol :
533 Ex 2907.19.00 - - Lain-lain Butylated Hydroxy 

Toluene
534 Ex 2907.29.90 - - Lain-lain Tertiary Butyl 

Hydroquinone Food 
Grade (CAS Number 
1948-33-0)
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

29,09 Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-
alkohol-fenol, alkohol peroksida, 
eter peroksida, keton peroksida 
(mempunyai rumus kimia tertentu 
maupun tidak), dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.

535 Ex 2909.50.00 - Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan 
turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi 
atau nitrosasinya

Butylated Hydroxy 
Anisole Food Grade 
(CAS Number 
25013-16-5)

29,15 Asam monokarboksilat asiklik 
jenuh dan anhidridanya, halida, 
peroksida dan asam peroksinya; 
turunan halogenasi, sulfonasi, 
nitrasi atau nitrosasinya.

536 2915.50.00 - Asam propionat, garam dan 
esternya

29,16 Asam monokarboksilat asiklik 
tidak jenuh, asam monokarboksilat 
siklik, anhidrida, halida, peroksida 
dan asam peroksinya; turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau 
nitrosasinya.
- Asam monokarboksilat asiklik 
tidak jenuh, anhidrida, halida, 
peroksida, asam peroksinya dan 
turunannya :

537 2916.19.00 - - Lain-lain
- Asam monokarboksilat aromatik, 
anhidrida, halida, peroksida, asam 
peroksinya dan turunannya
:

538 2916.31.00 - - Asam benzoat, garam dan 
esternya

29,22 Senyawa amino berfungsi oksigen.
2922,42 - - Asam glutamat dan garamnya :

539 2922.42.10 - - - Asam glutamat
540 2922.42.20 - - - Monosodium glutamat (MSG)

29,23 Garam dan hidroksida 
amonium kuarterner; lesitin 
dan fosfoaminolipid lainnya, 
mempunyai rumus kimia tertentu 
maupun tidak.

2923.20 - Lesitin dan fosfoaminolipid lainnya :
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

541 2923.20.10 - - Lesitin, mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak

29,24 Senyawa berfungsi karboksiamida; 
senyawa berfungsi amida dari asam 
karbonat.
- Amida siklik (termasuk karbamat 
siklik) dan turunannya; garamnya :

2924.29 - - Lain-lain :
542 2924.29.10 - - - Aspartam

29,25 Senyawa berfungsi karboksiimida 
(termasuk sakarin dan garamnya) 
dan senyawa berfungsi imina.
- Imida dan turunannya; garamnya 
:

543 2925.11.00 - - Sakarin dan garamnya
29,29 Senyawa dengan fungsi nitrogen 

lainnya.
2929.90 - Lain-lain :

544 2929.90.10 - - Natrium siklamat
29,34 Asam nukleat dan garamnya, 

mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak; senyawa 
heterosiklik lainnya.
- Lain-lain :

2934,99 - - Lain-lain :
545 Ex 2934.99.90 - - - Lain-lain Acesulfame K

29,36 Provitamin dan vitamin, alami 
atau direproduksi secara sintesis 
(termasuk konsentrat alami), 
turunannya terutama digunakan 
sebagai vitamin, dan campuran 
dari bahan yang telah disebutkan, 
didalam pelarut apapun maupun 
tidak.
- Vitamin dan turunannya, tidak 
dicampur :

546 2936.27.00 - - Vitamin C dan turunannya
547 2936.90.00 - Lain-lain, termasuk konsentrat 

alami
29,39 Alkaloid, alami atau direproduksi 

secara sintesis, dan garam, eter, 
ester serta turunan lainnya.

548 2939.80.00 - Lain-lain
31,02 Pupuk mineral atau pupuk kimia, 

mengandung nitrogen.
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

549 3102.50.00 - Natrium nitrat
32,03 Bahan pewarna dari nabati 

atau hewani (termasuk ekstrak 
pencelupan tetapi tidak termasuk 
warna hitam hewani), mempunyai 
rumus kimia tertentu maupun 
tidak; preparat sebagaimana dirinci 
dalam Catatan 3 pada Bab ini yang 
berasal dari bahan pewarna nabati 
atau hewani.

550 3203.00.10 - Dari jenis yang digunakan dalam 
industri makanan atau minuman

32,04 Bahan pewarna organik sintetis, 
mempunyai rumus kimia 
tertentu maupun tidak; preparat 
sebagaimana dirinci dalam Catatan 
3 dari Bab ini yang berasal dari 
bahan pewarna organik sintetis; 
produk organik sintetis dari jenis 
yang digunakan sebagai bahan 
pencemerlang	fluoresen	atau	
sebagai luminofor, mempunyai 
rumus kimia tertentu maupun 
tidak.
- Bahan pewarna organik sintetis 
dan preparat yang dibuat dari 
padanya sebagaimana dirinci dalam 
Catatan 3 dalam Bab ini :

3204,12 - - Bahan celup asam, sebelumnya 
diberi logam maupun tidak dan 
preparat yang dibuat dari padanya; 
bahan celup mordan dan olahan 
yang dibuat dari padanya :

551 3204.12.10 - - - Bahan celup asam
3204,17 - - Pigmen dan preparat yang dibuat 

dari padanya :
552 Ex 3204.17.10 - - - Pigmen organik sintetik dalam 

bentuk bubuk
Pigmen organik 
sintetik dalam 
bentuk bubuk 
(Tartrazin CI. No. 
19140 (Tartrazine), 
Kuning kuinolin 
CI. No. 47005 
(Quinoline yellow), 
Kuning FCF CI. 
No. 15985 (Sunset 
yellow FCF),
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

Karmoisin CI. No. 
14720 (Azorubine( 
carmoisine)), 
Ponceau 4R CI. No. 
16255 (Ponceau 
4R(cochineal r)

553 3204.19.00 - - Lain-lain, termasuk campuran 
bahan pewarna dari dua atau lebih 
dari subpos 3204.11 sampai dengan 
3204.19

554 3205.00.00 Lak warna; preparat yang dibuat dari 
lak warna sebagaimana dirinci dalam 
Catatan 3 pada Bab ini.

33,01 Minyak atsiri (mengandung terpena 
atau tidak), termasuk konkrit 
dan absolut; resinoida; ekstrak 
oleoresin; konsentrat minyak 
atsiri	dalam	lemak,	dalam	fixed	
oil, dalam malam atau sejenisnya, 
diperoleh	melalui	enfleurage	atau	
maserasi; produk sertaan bersifat 
terpena pada proses penghilangan 
terpena dari minyak atsiri; hasil 
sulingan dengan air dan larutan air 
dari minyak atsiri.
- Minyak atsiri dari buah jeruk :

555 3301.12.00 - - Dari orange
556 3301.13.00 - - Dari lemon

- Minyak atsiri selain dari buah jeruk 
:

3301,29 - - Lain-lain :
557 3301.29.10 - - - Dari rumput lemon, serai, pala, 

kayu manis, jahe, kapulaga, adas 
atau palmrose

3301.90 - Lain-lain :
558 3301.90.90 - - Lain-lain

33,02 Campuran dari berbagai zat bau-
bauan dan campuran (termasuk 
larutan mengandung alkohol) 
dengan bahan dasar satu atau lebih
dari berbagai zat ini, dari jenis 
yang digunakan sebagai bahan 
baku industri; preparat lain yang 
dibuat dari berbagai zat bau-bauan, 
dari jenis yang digunakan untuk 
pembuatan minuman.



343Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

3302.10 - Dari jenis yang digunakan dalam 
industri makanan atau minuman :

559 3302.10.10 - - Preparat bau-bauan mengandung 
alkohol dari jenis yang digunakan 
dalam pembuatan minuman 
mengandung alkohol, dalam bentuk 
cair

560 3302.10.20 - - Preparat bau-bauan mengandung 
alkohol dari jenis yang digunakan 
dalam pembuatan minuman 
mengandung alkohol, dalam bentuk 
lain

561 3302.10.90 - - Lain-lain
35,07 Enzim; enzim olahan tidak dirinci 

atau termasuk dalam pos lainnya.
562 3507.10.00 - Rennet dan Konsentratnya
563 3507.90.00 - Lain-lain

39,12 Selulosa dan turunan kimianya, 
tidak dirinci atau termasuk dalam 
pos manapun, dalam bentuk asal.

3912.90 - Lain-lain :
564 3912.90.90 - - Lain-lain

39,13 Polimer alam (misalnya, asam 
alginat) dan polimer alam yang 
dimodifikasi	(misalnya	protein	
dikeraskan, turunan kimia dari 
karet alam), tidak dirinci atau 
termasuk dalam pos manapun, 
dalam bentuk asal.

565 3913.10.00 - Asam alginat, garam dan esternya

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN 
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN  
YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN 

INDUSTRI MENENGAH

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

21.03 Saus dan olahannya; campuran 
bumbu dan campuran bahan 
penyedap; tepung mustar dan 
tepung kasar mustar serta mustar 
olahan.roduk yang dapat dimakan 
berasal dari hewan, tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya

566 2103.10.00 Kecap Kecap (soya sauce) 
untuk keperluan 
restoran dan katering

2103.90 - Lain-lain :
- - Saus dan olahan daripadanya :

567 2103.90.13 - -Saus Lainnya Saus untuk keperluan 
restoran dan katering

568 2103.90.19 - - Lain-Lain Saus untuk keperluan 
restoran dan katering

21,04 Sop dan kaldu serta olahannya; 
olahan makanan campuran 
homogen

2104.10 - Sop dan kaldu serta olahannya :
- - mengandung daging

569 ex2104.10.99 - - - Lain-Lain kaldu untuk 
keperluan restoran 
dan katering

21,06 Olahan makanan yang tidak 
dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya.

2106.90 - Lain-lain :
570 2106.90.30 - - Non dairy creamer

Lampiran III 1.  Lampiran HS Code Bahan Pangan Yang Dapat 
Dimasukkan untuk Keperluan Industri Kecil dan 
Industri Menengah
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Lampiran III 2.  Lampiran HS Code Bahan Obat Tradisional dan Bahan 
Kosmetika Yang Dapat Dimasukkan untuk Keperluan 
Industri Kecil dan Industri Menengah

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

- - lain-lain
571 2106.90.99 - - - Lain-Lain

15,15 Lemak dan minyak nabati 
tertentu lainnya (termasuk 
minyak jojoba) dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, tetapi 
tidak	dimodifikasi	secara	kimia.
- Minyak biji rami dan fraksinya :

1515.50 - Minyak wijen dan fraksinya :
572 1515.50.90 - - Lain-lain Minyak bumbu untuk 

keperluan restoran 
dan katering

LAMPIRAN HS CODE  
BAHAN OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN KOSMETIKA YANG 

DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN 
INDUSTRI MENENGAH

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

15.09 Minyak zaitun dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, 
tetapi	tidak	dimodifikasi	secara	
kimia.

1509.10 - Virgin :
573 1509.10.10 - - Dalam kemasan dengan berat 

bersih tidak melebihi 30 kg

33,01 Minyak atsiri (mengandung 
terpena atau tidak), termasuk 
konkrit dan absolut; resinoida; 
ekstrak oleoresin; konsentrat 
minyak atsiri dalam lemak, 
dalam	fixed	oil,	dalam	malam	
atau sejenisnya, diperoleh 
melalui	enfleurage	atau	
maserasi; produk sertaan 
bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari 
minyak atsiri; hasil sulingan 
dengan air dan larutan air dari 
minyak atsiri.
- Minyak atsiri selain dari buah 
jeruk :

3301.29 - - Lain-lain :
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

574 Ex. 3301.29.90 - - - Lain-lain Minyal atsiri 
lainnya yang 
digunakan untuk 
parfum dan cairan 
pewangi/fragrance 
untuk kosmetik

33.02 Campuran dari berbagai zat bau-
bauan dan campuran (termasuk 
larutan mengandung alkohol) 
dengan bahan dasar satu atau 
lebih dari berbagai zat ini, dari 
jenis yang digunakan sebagai 
bahan baku industri; preparat 
lain yang dibuat dari berbagai 
zat bau-bauan, dari jenis yang 
digunakan untuk pembuatan 
minuman.

575 Ex 3302.90.00 - Lain-lain Dari jenis yang 
digunakan untuk 
parfum dan cairan 
pewangi/fragrance 
untuk kosmetik

29.39 Alkaloid, alami atau 
direproduksi secara sintesis, dan 
garam, eter, ester serta turunan 
lainnya.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 15 Tahun 2020  
tentang  

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017  

tentang  
Pengawasan Pemasukan Obat dan  Makanan  

ke Dalam Wilayah Indonesia
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020  

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  

PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN  
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa  untuk  menjamin  keamanan,   khasiat/ 
kemanfaatan, mutu Obat dan Makanan yang 
dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, diperlukan 
pengaturan mengenai pengawasan pemasukan 
Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia;

  b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pengawasan 
pemasukan Obat dan Makanan sebagaimana telah 
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang 
Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke 
dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat 
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dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat 
dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

  2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019  
tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Badan  
Pengawas  Obat  dan Makanan (Berita  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1274);

  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
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Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor 
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 
2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT 
DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang 
Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam 
Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1843) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat 

Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen 
Kesehatan, dan Pangan Olahan.

2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah 
importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah 
Indonesia.

3. Surat Keterangan Impor Border yang 
selanjutnya disingkat SKI Border adalah 
surat persetujuan pemasukan Obat dan Obat 
Tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam 
rangka pengawasan peredaran Obat dan 
Makanan.

4. Surat Keterangan Impor Post Border  yang 
selanjutnya disebut SKI Post Border adalah 
surat persetujuan pemasukan Obat Tradisional 
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berupa Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen 
Kesehatan, dan Pangan Olahan ke dalam 
wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan 
peredaran Obat dan Makanan.

5. Pemohon SKI Border adalah perusahaan 
pemegang Izin Edar atau importir yang diberi 
kuasa oleh perusahaan pemegang Izin Edar 
untuk mengajukan permohonan pemasukan 
Obat dan Obat Tradisional ke dalam wilayah 
Indonesia.

6. Pemohon SKI Post Border adalah perusahaan 
pemegang Izin Edar atau importir yang diberi 
kuasa oleh perusahaan pemegang Izin Edar 
untuk mengajukan permohonan persetujuan 
pemasukan Obat Tradisional berupa Obat 
Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan 
Pangan Olahan ke peredaran.

7. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, 
yang merupakan bahan atau paduan bahan 
digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki 
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan dan peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

8. Produk Biologi adalah produk yang 
mengandung bahan biologi yang berasal dari 
manusia,  hewan atau mikroorganisme yang 
dibuat dengan cara konvensional meliputi 
ekstraksi, fraksinasi, reproduksi, kultivasi, 
atau melalui metode bioteknologi yang meliputi 
fermentasi, rekayasa genetika, kloning, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, 
antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi 
gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan 
DNA dan immunosera.

9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan 
bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan 
hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), 
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atau  campuran dari bahan tersebut yang 
secara turun temurun telah digunakan untuk 
pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku di masyarakat.

10. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung 
bahan aktif dengan efek farmakologi untuk 
mengatasi keluhan ringan.

11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang 
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, 
kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau 
gigi dan membran mukosa mulut terutama 
untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan dan atau memperbaiki bau badan 
atau melindungi atau memelihara tubuh pada 
kondisi baik.

12. Suplemen Kesehatan adalah produk yang 
dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan 
zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau 
memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai 
nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung 
satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, 
asam amino dan/atau bahan lain bukan 
tumbuhan yang  dapat dikombinasi dengan 
tumbuhan.

13. Pangan Olahan adalah makanan atau  minuman 
hasil proses dengan cara atau metode tertentu 
dengan atau tanpa bahan tambahan.

14. Produk Ruahan (bulk) adalah bahan yang telah 
selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan 
pengemasan untuk menjadi produk.

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya 
disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha 
yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single 
Submission setelah pelaku usaha melakukan 
Pendaftaran.
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16. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh 
sistem pada setiap permohonan SKI Border 
atau SKI Post Border.

17. Izin Edar adalah bentuk persetujuan 
pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan 
oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di 
wilayah Indonesia.

18. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas 
waktu Obat dan Makanan layak untuk 
dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan 
tahun, atau bulan dan tahun.

19. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 
disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja 
yang bersifat mandiri yang melaksanakan 
tugas teknis operasional tertentu dan/atau 
tugas teknis penunjang tertentu di bidang 
pengawasan Obat Dan Makanan.

20. Deputi adalah Deputi di lingkungan  Badan 
Pengawas Obat dan Makanan.

21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

22. Hari adalah hari kalender.
23. Jam adalah jam kerja.

2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan  
4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), 
dan ayat (3d), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 3
(1) Selain harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pemasukan Obat dan Makanan juga harus 
mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

(2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. SKI Border; atau
b. SKI Post Border.
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(3) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 
1 (satu) kali pemasukan.

(3a) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan 
Obat dan/atau Obat Tradisional secara 
border wajib memiliki SKI Border pada saat 
mengajukan pemberitahuan impor barang yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3b) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan 
Obat Tradisional berupa Obat Kuasi, 
Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan/atau 
Pangan Olahan secara post border wajib 
memiliki SKI Post Border paling lambat 7 
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terbit surat 
persetujuan pengeluaran barang.

(3c) Pemohon SKI Post Border dapat mengajukan 
permohonan SKI Post Border sebelum 
mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran 
pemberitahuan impor barang.

(3d) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), 
pemasukan Obat berupa narkotika, psiko-
tropika, atau prekursor harus memenuhi 
persyaratan:
a. analisa hasil pengawasan; dan
b. surat persetujuan impor, 

 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan.

(4) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini.

3. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) 
dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni 
ayat (1a), dan ayat (1b), sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut:
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Pasal 8
(1) Pemohon SKI Border atau SKI Post Border 

harus memiliki NIB melalui Online Single 
Submission untuk mendapatkan pelayanan 
SKI Border atau SKI Post Border.

(1a) Pemohon SKI Border atau SKI Post Border harus 
memilih kode izin SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
pada sistem Online Single Submission.

(1b) Pemohon SKI Border atau SKI Post Border 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus 
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan 
nama pengguna dan kata sandi dengan 
mekanisme single sign on di laman resmi 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 
laman resmi lembaga national single window.

(2) Pendaftaran melalui mekanisme single sign 
on sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) 
dilakukan untuk memperoleh akses login di 
inhouse Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
termasuk UPT BPOM dan laman resmi lembaga 
national single window.

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa 
maka penerima kuasa harus mendapatkan 
surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Pemohon SKI Border atau SKI Post Border 

melakukan entry data secara daring dan 
mengunggah dokumen pendukung pada laman 
resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single 
window.
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(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas hasil pemindaian:
a. asli surat permohonan  yang ditandatangani 

oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai 
cukup;

b. asli surat pernyataan penanggung jawab 
bermaterai cukup;

c. asli NIB;
d. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat 

dalam bentuk akta umum oleh notaris jika 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border merupakan pelaku usaha yang 
perusahaannya menerima kuasa untuk 
mengimpor; dan

e. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2), Pemohon 
SKI Border atau SKI Post Border harus 
mencantumkan alamat gudang tempat 
penyimpanan produk dengan jelas.

(4) Untuk permohonan SKI Border Obat, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi 
dengan hasil pemindaian dokumen asli:
a. perizinan berusaha industri farmasi atau 

izin berusaha pedagang besar farmasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan; dan

b. sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik 
(CDOB) bagi pedagang besar farmasi.

(5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring.

(6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan 
verifikasi dokumen secara manual.

(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap 
dan benar, Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border akan mendapatkan nama 
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pengguna dan kata sandi untuk dapat login 
ke laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pendaftaran Pemohon SKI Border atau  Pemohon 

SKI Post Border sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border dapat mengubah data Pemohon SKI 
Border atau Pemohon SKI Post Border sepanjang 
tidak terkait dengan dengan NIB.

(3) Jika terjadi perubahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI Border 
atau Pemohon SKI Post Border wajib mengubah 
data secara daring melalui laman resmi 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 
laman resmi lembaga national single window 
dengan melampirkan data dukung yang 
berhubungan dengan data yang diubah.

(4) Terhadap perubahan yang dilakukan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
verifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Badan pengawas Obat 
dan Makanan memberikan persetujuan atau 
menolak perubahan data yang diajukan oleh 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border.

(6) Dalam hal perubahan data terkait  NIB, 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
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Post Border wajib mengajukan permohonan 
pendaftaran kembali secara daring.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 10A
(1) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 

SKI Post Border tidak dapat login ke laman resmi 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau 
laman resmi lembaga national single window, 
dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.

(2) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border tidak dapat  menggunakan 
fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari 
penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus 
mengajukan surat permohonan perubahan 
identitas kepada Badan Pengawas Obat dan 
Makanan secara manual dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 

Post Border menunjukkan asli surat kuasa 
dari direktur perusahaan;

b. asli surat permohonan menggunakan 
kop perusahaan bermaterai cukup yang 
ditandatangani oleh direktur perusahaan; 
dan

c. fotokopi disertai dengan menunjukkan 
dokumen asli NIB.

(3) Persetujuan perubahan akan diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari  
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
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7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
Tata cara pendaftaran Pemohon SKI Border  atau 
Pemohon SKI Post Border dan perubahan data 
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
tercantum dalam petunjuk penggunaan daring 
pada laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI 
Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau laman resmi lembaga national single window.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Permohonan Surat Keterangan Impor dilaksana-
kan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur 
mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan 
Makanan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border 

dilakukan secara daring.
(2) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang 

belum terkoneksi dengan laman resmi lembaga 
national single window maka permohonan SKI 
Border atau SKI Post Border dilakukan secara 
manual.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 15
(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
harus dilengkapi dengan dokumen  elektronik 
sebagai berikut:
a. persetujuan Izin Edar;
b. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib; 
dan

c. faktur.
(2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 

3 (tiga) bulan atau berdasarkan  ketentuan 
pendaftaran ulang produk, permohonan 
SKI Border atau SKI Post Border juga 
harus dilengkapi dengan bukti penerimaan 
pendaftaran ulang.

(3) Pemasukan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, 
dan Suplemen Kesehatan berupa Produk 
Ruahan, harus melampirkan persetujuan Izin 
Edar.

(4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
a. nama produk;
b. parameter uji sesuai dengan ketentuan;
c. hasil uji;
d. metode analisis;
e. nomor batch/nomor lot/kode produksi;
f. tanggal produksi; dan
g. tanggal kedaluwarsa.

(5) Dalam hal penerbit sertifikat analisis  
berbeda dengan produsen, nama produsen 
harus dicantumkan pada sertifikat analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat  dan 
Makanan dapat melakukan pengambilan 
sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian 
di laboratorium terakreditasi.
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(7) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dibebankan kepada Pemohon SKI 
Border atau Pemohon SKI Post Border.

(8) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan 
mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan 
dapat meminta Pemohon SKI Border atau 
Pemohon SKI Post Border untuk melampirkan 
dokumen pendukung  lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Pengajuan permohonan untuk SKI Border Obat 
Tradisional atau SKI Post Border Obat Kuasi, 
Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, juga harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan 

yang tercantum pada faktur harus sesuai 
dengan nama produk, kemasan, dan ukuran 
kemasan yang tercantum pada Izin Edar;

b. dalam hal nama produk sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tidak sesuai dengan nama yang 
tercantum dalam Izin Edar, harus dilengkapi 
dengan surat keterangan dari produsen; dan/
atau

c. sertifikat/surat keterangan lain yang diper
syaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 

Border wajib melengkapi dokumen permohonan 
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secara benar dan sah yang diunggah dalam 
laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border dilarang mengedarkan, memindah-
tangankan, dan/atau menggunakan Obat dan  
Makanan sebelum SKI Border atau SKI  Post  
Border diterbitkan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

Jam setelah dokumen diterima lengkap 
sesuai persyaratan dan setelah melakukan 
pembayaran penerimaan negara bukan pajak, 
dokumen permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 
dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan 
persyaratan adminis tratif dan persyaratan 
keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu 
untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

(2) Badan Pengawas Obat dan Makanan melaku-
kan evaluasi menggunakan mekanisme 
dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) 
terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan 
terhadap pemenuhan persyaratan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihentikan (clock off) sampai dengan 
Pemohon Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border menyampaikan tambahan 
data.
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(4) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border menyampaikan tambahan data paling 
banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga 
puluh) Hari terhitung sejak tanggal Nomor Aju 
diterbitkan.

(5) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan 
(clock on) setelah Pemohon SKI Border atau 
Pemohon SKI Post Border menyerahkan 
tambahan data secara lengkap dan benar 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4).

(6) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon 
SKI Post Border tidak dapat menyampaikan 
tambahan data dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) atau mendapatkan 
keputusan penolakan maka:
a. permohonan dinyatakan batal dan biaya 

yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik 
kembali; dan

b. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 
Post Border harus mengajukan permohonan 
baru dengan melakukan pembayaran 
penerimaan negara bukan pajak.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Persetujuan permohonan SKI Border atau SKI 

Post Border sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk 
elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda 
tangan basah.

(2) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam batas 
waktu paling lama 6 (enam) Jam terhitung sejak 
tanggal permohonan diterima secara lengkap 
dan memenuhi persyaratan.



363Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2020

(3) Dalam hal permohonan SKI Border atau 
SKI Post Border sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) ditolak, penolakan 
permohonan disampaikan secara daring 
melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau 
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

(4) SKI Border atau SKI Post Border dapat dicetak 
oleh Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post 
Border atau instansi lain yang berkepentingan 
melalui laman resmi lembaga national single 
window.

(5) Dalam hal terdapat kendala teknis, SKI Border 
atau SKI Post Border dapat diterbitkan lebih 
lebih dari 6 (enam) Jam atau secara manual.

(6) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang 
belum terkoneksi dengan laman resmi 
pelayanan  SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 
dilakukan secara manual.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) 
pasal yakni Pasal 24A, 24B, dan Pasal 24C sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A
(1) Penerbitan SKI Border atau SKI Post Border 

dapat diberikan pelayanan percepatan untuk 
keperluan penanggulangan wabah/pandemi 
dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelayanan percepatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
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Pasal 24B
(1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi 

yang melakukan kegiatan importasi Obat wajib 
menyampaikan laporan atas pelaksanaan 
importasi Obat.

(2) Laporan pelaksanaan importasi Obat sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara berkala, berupa laporan pemasukan 
dan penyaluran Obat.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), laporan pelaksana an 
importasi Obat berupa narkotika, psikotropika, 
dan prekursor dilaksanakan setiap setelah 
pelaksanaan importasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala 
Badan c.q. Direktur terkait yang menangani 
importasi Obat.

Pasal 24C
Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
wajib menyampaikan laporan pemasukan Obat 
dan Makanan kepada Kepala Badan melalui laman 
resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman 
resmi lembaga national single window sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam batas waktu 
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengeluaran 
barang.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 
diubah sehingga Pasal 26 berbunyi:

Pasal 26
(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI 

Post Border dikenai biaya untuk setiap kali 
pemasukan sebagai peneriman negara bukan 
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pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pembayaran penerimaan negara bukan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
secara elektronik.

(3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa atau 
UPT belum terkoneksi secara daring dengan 
laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post 
Border Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
pembayaran penerimaan negara bukan pajak 
dapat dilakukan secara manual.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang 
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

18. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal  26B  sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A
(1) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Pemohon 
SKI Border atau Pemohon SKI Post Border 
mengirim permohonan melalui laman resmi 
pelayanan SKI Border atau SKI Post Border 
Badan Pengawas Obat dan  Makanan atau 
laman resmi lembaga national single window.

(2) Nomor Aju diterbitkan sejak dokumen pertama 
kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKI 
Border atau SKI Post Border Badan Pengawas 
Obat dan Makanan atau laman resmi 
lembaga national single window sebagai awal 
perhitungan umur nomor pengajuan.

(3) Service Level Arrangement dihitung  sejak 
pembayaran yang dilakukan sudah masuk 
ke laman resmi pelayanan SKI Border atau 
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SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan atau laman resmi lembaga national 
single window.

(4) Service Level Arrangement sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat 
layanan waktu penerbitan keputusan per-
setujuan atau penolakan SKI Border atau SKI 
Post Border pemasukan Obat dan Makanan.

(5) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling 
banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 26B
Pengajuan permohonan untuk SKI Border Obat dan 
Obat Tradisional dan SKI Post Border Obat Kuasi, 
Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 
juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26A.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Badan ini bagi Obat 
dan Makanan tanpa Izin Edar Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, dapat dimasukkan ke 
dalam wilayah Indonesia.

(2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan Obat dan Makanan 
yang pemasukannya ditujukan untuk:
a. penggunaan sendiri/pribadi berdasarkan 

pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa 
pertimbangan tenaga kesehatan;

b. penelitian;
c. pengembangan produk dan/atau ilmu 

pengetahuan;
d. donasi;
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e. sampel untuk registrasi/pendaftaran Izin 
Edar;

f. uji klinik untuk persyaratan pendaftaran, 
pengembangan produk, dan/atau ilmu 
pengetahuan;

g. program pemerintah;
h. kepentingan nasional yang mendesak;
i. penggunaan khusus untuk pelayanan 

kesehatan yang belum dapat diproduksi 
dalam negeri; dan

j. pameran.
(3) Penelitian dan pengembangan produk sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan 
huruf c tidak ditujukan untuk tes pasar.

(4) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf j hanya berlaku untuk produk Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, 
dan/atau Pangan Olahan.

(5) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme 
jalur khusus/Special Access Scheme.

(6) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
a. jasa pengiriman/pengangkutan; atau
b. barang bawaan penumpang.

(7) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 
wilayah Indonesia untuk penggunaan sendiri/
pribadi, penelitian, pengembangan produk,  
ilmu pengetahuan (riset), sampel untuk 
registrasi, dan/atau pameran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
a. tidak untuk diperjualbelikan; dan
b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan 

kebutuhan.
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(8) Batasan jumlah Obat dan Makanan yang 
dimasukan melalui jasa pengiriman/
pengangkutan atau barang bawaan penumpang 
untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau 
huruf j sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan 
ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan 
jumlah, persyaratan dan tata cara permohonan 
pemasukan jalur khusus/Special Access 
Scheme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, 
dan huruf i, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pemasukan Obat dan 
Makanan melalui jalur khusus/Special Access 
Scheme.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
(1) Permohonan pemasukan Obat dan Makanan 

ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan 
kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.

(2) Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang 
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk 
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) ditemukan 
pemasukan Obat dan Makanan yang tidak 
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sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan 
pemusnahan dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan:
a. formulir beserta petunjuk pengisian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
III Peraturan Badan ini; dan

b. laman resmi pelayanan SKI Border atau  
SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.

(5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditemukan Obat dan 
Makanan yang diduga tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat 
berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

21. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga 
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
(1) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan 

dilakukan melalui pemeriksaan produk dan 
sarana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk memastikan:
a. kesesuaian Obat dan Makanan yang 

dimasukkan ke dalam wilayah  Indonesia 
dengan data yang tercantum dokumen 
pemasukan; dan

b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
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(3) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan 
dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.

(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data 
realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang 
dikirimkan melalui laman resmi lembaga 
national  single window.

(5) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan 
dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian/
Lembaga terkait.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31
(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3a), ayat (3b), 
Pasal 10 ayat (3), ayat (6), Pasal 22, dan 
Pasal 24B, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan pema-

sukan dan/atau peredaran;
c. penutupan akses daring pengajuan 

permohonan SKI Border atau SKI Post 
Border untuk produk yang bersangkutan 
paling lama 1 (satu) tahun;

d. penarikan produk Obat dan Makanan dari 
peredaran;

e. pemusnahan atau pengiriman kembali ke 
negara asal re-ekspor;

f. pembekuan Izin Edar; dan/atau
g. pencabutan Izin Edar.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan 
kepada Kementerian/Lembaga terkait.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dikenakan 
oleh Kepala Badan.
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23. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) 
pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 31A
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai 
dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur 
mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

24. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran III diubah dan ditambahkan 1 (satu) 
lampiran yakni Lampiran IV sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran I, 
Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA BADAN  PENGAWAS  OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 754
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LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE 
DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

Lampiran I Format Surat Keterangan Impor

SURAT KETERANGAN IMPOR  
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN  

Nomor: ST ............... 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan 
kepada:

Nama Importir :

Alamat Kantor :

NPWP :

API/NIB :

Nama Eksportir :

Negara Asal Eksportir :

Untuk Menerima

No Nama Produk Kemasan No. Izin 
Edar

Jumlah 
Barang

No. Lot/
Bets

HS 
Code

Produsen
Negara Produsen

No. & Tanggal Invoice : 
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .........
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Dengan ketentuan:
1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan 

perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui 

sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya.
  Jakarta, ........................
 a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
  Direktur ........................

  ttd.

  (Nama lengkap)
  NIP

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem 
INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan 
basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.
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LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE 
DALAM WILAYAH INDONESIA

1. OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE 
DALAM WILAYAH INDONESIA DI BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE OBAT

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

30.02 Darah manusia; darah hewan 
disiapkan untuk keperluan terapeutik, 
profilaktik	atau	diagnosis;	bagian	
darah dan produk imunologi lainnya, 
dimodifikasi	maupun	tidak	atau	
diperoleh dengan proses bioteknologi 
maupun tidak; vaksin, toksin, kultur 
dari mikro-organisme (tidak termasuk 
ragi) dan produk yang semacam itu

- Antiserum, bagian darah dan produk 
imunologi lainnya dimodifikasi atau 
diperoleh dengan proses bioteknologi 
maupun tidak:

3002.12 - - Antiserum dan vaksin darah lainnya:

1 Ex 
3002.12.90

- - - Lain-lain Epoetin alfa (Cas 
Number 113427-24-0)

3002.20 - Vaksin untuk obat manusia :

2 3002.20.10 - -Toksoid tetanus

3 3002.20.20 - - Vaksin pertusis, campak, meningitis 
atau polio

4 3002.20.90 - - Lain-lain

30,03 Obat (tidak termasuk barang dari 
pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri 
dari dua atau lebih konstituen yang 
telah dicampur bersama-sama untuk 
keperluan	terapeutik	atau	profilaktik,	

Lampiran II 1.  Obat dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya ke 
Dalam Wilayah Indonesia di Border
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

tidak disiapkan dalam dosis tertentu 
atau tidak dalam bentuk kemasan 
untuk penjualan eceran.

3003.10 - Mengandung penisilin atau 
turunannya, dengan struktur asam 
penisilanat, atau streptomisin atau 
turunannya :

5 3003.10.10 - - Mengandung amoksisilin (INN) atau 
garamnya

6 3003.10.20 - - Mengandung ampisilin (INN) atau 
garamnya

7 3003.10.90 - - Lain-Lain

8 3003.20.00 - Lain-lain, mengandung antibiotika

- Lain-lain, mengandung hormon atau 
produk lainnya dari pos 29.37:

9 3003.31.00 - - Mengandung Insulin

10 3003.39.00 - - Lain-Lain

- Lain-lain, mengandung alkaloid atau 
turunannya :

11 3003.49.00 - - Lain-Lain

12 3003.60.00 - Lain-lain, mengandung zat aktif 
antimalaria sebagaimana dijelaskan 
dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini

Meliputi obat-obatan
mengandung 
artemisinin (INN) 
untuk pencernaan 
melalui mulut 
dikombinasikan 
dengan bahan aktif 
farmasi lainnya, 
atau mengandung 
salah satu dari 
zat aktif berikut, 
dikombinasikan 
dengan bahan aktif  
farmasi lainnya: 
amodiakuin (INN); 
asam artelinat atau 
garamnya; artenimol 
(INN); artemotil (INN); 
artemeter (INN); 
artesunat (INN); 
klorokuin (INN); 
dihydro artemisinin
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

(INN); lumefantrin 
(INN); meflokuin (INN); 
piperakuin ( INN); 
primetamin (INN) atau 
sulfadoksin (INN).

13 3003.90.00 - Lain-lain

30.04 Obat (tidak termasuk barang dari pos 
30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari 
produk campuran atau tidak untuk 
keperluan	terapeutik	atau	profilaktik,	
disiapkan dalam dosis tertentu 
(termasuk dalam bentuk sistem 
pemberian  transdermal) atau dalam 
bentuk atau kemasan untuk penjualan 
eceran.

3004.10 - Mengandung penisilin atau 
turunannya, dengan struktur asam 
penisilanat, atau streptomisin atau 
turunannya :

- - Mengandung penisilin atau 
turunannya :

14 3004.10.15 - - - Mengandung penisilin G (tidak 
termasuk penisilin G benzatin), 
fenoksimetil penisilin atau garamnya

15 3004.10.16 - - - Mengandung ampisilin, amoksisilin 
atau garamnya, dari jenis pemakaian 
oral

16 3004.10.19 - - - Lain-lain

- - Mengandung streptomisin atau 
turunannya :

17 3004.10.21 - - - Dalam bentuk salep

18 3004.10.29 - - - Lain-lain

3004.20 - Lain-lain, mengandung antibiotika :

19 3004.20.10 - - Mengandung gentamisin, linkomisin, 
sulfametoksazol atau turunannya, dari 
jenis yang dipakai secara oral atau 
dalam bentuk salep

- - Mengandung eritromisin atau 
turunannya :

20 3004.20.31 - - - Dari jenis untuk pemakaian oral
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

21 3004.20.32 - - - Dalam bentuk salep

22 3004.20.39 - - - Lain-lain

- - Mengandung tetrasiklin atau 
kloramfenikol atau turunannya :

23 3004.20.71 - - - Dari jenis untuk pemakaian oral 
atau dalam bentuk salep

24 3004.20.79 - - - Lain-lain

- Lain-lain :

25 3004.20.91 - - - Dari jenis pemakaian oral atau 
dalam bentuk salep

26 3004.20.99 - - - Lain-lain

- Lain-lain, mengandung hormon atau 
produk lainnya dari pos 29.37 :

27 3004.31.00 - - Mengandung insulin

28 3004.32.10 - - - Mengandung deksametason atau 
turunannya

3004.32 - - Mengandung hormon kortikosteroid, 
turunan atau struktur analognya :

29 3004.32.40 - - - Mengandung hidrokortison natrium 
suksinat atau fluokinolon asetonid

30 3004.32.90 - - - Lain-lain

31 3004.39.00 - - Lain-lain

3004.49 - - Lain-lain :

32 3004.49.50 - - -Mengandung papaverin atau 
berberin, dari jenis pemakaian oral

33 3004.49.60 - - -Mengandung teopilin, dari jenis 
pemakainan oral

34 3004.49.70 - - - Mengandung atropine sulfat

35 3004.49.80 - - - Mengandung kinin hidrokhlorida 
atau kinin dihidroklorida, untuk 
suntikan, mengandung kinin sulfat atau 
kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral

36 3004.49.90 - - - Lain-lain

3004.50 - Lain-lain, mengandung vitamin atau 
produk lainnya dari pos 29.36 :

37 3004.50.10 - - Dari jenis yang cocok untuk anak-
anak, dalam bentuk sirup
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

- -Lain-lain, mengandung lebih dari satu 
vitamin :

38 3004.50.21 - - -Dari jenis untuk pemakaian oral

39 3004.50.29 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :

40 3004.50.91 - - - Mengandung vitamin A, B atau C

41 3004.50.99 - - - Lain-lain

3004.60 - Lain-lain, mengandung zat aktif 
antimalaria sebagaimana dijelaskan 
dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :

42 3004.60.10 - - Mengandung Artemisin 
dikombinasikan dengan bahan aktif 
farmasi lainnya

43 3004.60.20 - - Mengandung Artesunat atau 
Kloroquin

44 3004.60.90 - - Lain-lain

3004.90 - Lain-lain :

45 3004.90.10 - - Patch sistem terapetik transdermal 
untuk pengobatan penyakit kanker atau 
jantung

46 3004.90.20 - - Air steril tertutup untuk inhalasi, 
pharmaceutical grade

47 3004.90.30 - - Antiseptik

- - Anestetik :

48 3004.90.41 - - - Mengandung prokain hidroklorida

49 3004.90.49 - - - Lain-lain

- - Analgesik, antipiretik dan obat 
lainnya untuk pengobatan batuk 
atau pilek mengandung antihistamin 
maupun tidak :

50 3004.90.51 - - - Mengandung asam asetilsalisilat, 
parasetamol atau dipyron (INN) dari 
jenis pemakaian oral

51 3004.90.52 - - - Mengandung klorfenirain maleat

52 3004.90.53 - - - Mengandung diklofenak dari jenis 
pemakaian oral
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No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

53 3004.90.54 - - - Mengandung piroksikam (INN) atau 
ibuprofen

54 3004.90.55 - - - lain-lain dalam bentuk obat gosok

55 3004.90.59 - - - Lain-lain

- - Antimalaria :

56 3004.90.62 - - - Mengandung primakuin

57 3004.90.64 - - -Mengandung artemisin selain dari 
subpost 3004.60.10

- - - Lain-lain :

58 3004.90.69 - - - - Lain-lain

- - Antelmintik :

59 3004.90.71 - - -Mengandung piperazin atau 
mebendazol (INN)

- - - Lain-lain :

60 3004.90.79 - - - - Lain-lain

- - Obat lainnya untuk pengobatan 
kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras 
lainnya :

61 3004.90.81 - - - Mengandung deferoksamin, untuk 
suntikan

62 3004.90.82 - - - Obat anti HIV/AIDS

63 3004.90.89 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :

64 3004.90.91 - - -Mengandung natrium klorida atau 
glukosa, untuk infus

65 3004.90.92 - - - Mengandung sorbitol atau 
salbutamol, untuk infus

66 3004.90.93 - - - Mengandung sorbitol atau 
salbutamol, dalam bentuk lainnya

67 3004.90.94 - - - Mengandung simetidine (INN) atau 
ranitidina (INN) selain yang digunakan 
untuk suntik

68 3004.90.96 - - - Obat tetes hidung mengandung 
naphazoline, xylometazoline atau 
oxymetazoline

- - - Lain-lain :

69 3004.90.99 - - - - Lain-lain
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30.06 Barang farmasi dirinci dalam Catatan 
4 pada Bab ini

3006.30 - Preparat opasitas untuk pemeriksaan 
sinar X; reagen diagnosis yang 
dirancang untuk diberikan kepada 
pasien :

70 3006.30.90 - - Lain-lain

71 3006.60.00 - Preparat kontrasepsi kimia dengan 
bahan dasar hormon, produk lainnya 
dari pos 29.37 atau spermisida

B. LAMPIRAN HS CODE OBAT TRADISIONAL

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

20,09 Jus buah (termasuk grape must) dan 
jus sayuran, tidak difermentasi dan 
tidak mengandung tambahan alkohol, 
mengandung tambahan gula atau 
pemanis lainnya maupun tidak.

- Jus dari satu jenis buah atau sayuran 
lain nya :

2009,89 - - Lain-lain :

- - - Lain-lain :

1 2009.89.99 - - - - Lain-lain

2009.90 - Campuran jus :

- - Lain-lain :

2 2009.90.91 - - - Siap untuk dikonsumsi langsung

21,06 Olahan makanan yang tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

2106.90 - Lain-lain

- - Suplemen makanan lainnya; 
fortificant premixes :

3 2106.90.72 - - - Suplemen makanan lainnya

30,04 Obat (tidak termasuk barang dari pos 
30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari 
produk campuran atau tidak untuk 
keperluan	terapeutik	atau	profilaktik,	
disiapkan dalam dosis
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tertentu (termasuk dalam bentuk 
sistem pemberian transdermal) atau 
dalam bentuk atau kemasan untuk 
penjualan eceran.

3004,9 - Lain-lain :

- - Antimalaria :

- - - Lain-lain :

4 3004.90.65 - - - - Pengobatan Herbal Obat tradisional 
sebagai antimalaria

- - Antelmintik :

5 3004.90.72 - - - - Pengobatan Herbal Obat tradisional 
sebagai antelmintik

- - Lain-lain :

- - - Lain-lain :

6 3004.90.98 - - - - Pengobatan Herbal

7 3004.90.99 - - - - Lain-lain

33,01 Minyak atsiri (mengandung terpena 
atau tidak), termasuk konkrit dan 
absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; 
konsentrat minyak atsiri dalam 
lemak,	dalam	fixed	oil,	dalam	malam	
atau sejenisnya, diperoleh melalui 
enfleurage	atau	maserasi;	produk	
sertaan bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari minyak 
atsiri; hasil sulingan dengan air dan 
larutan air dari minyak atsiri.

- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :

3301,29 - - Lain-lain :

8 ex 3301.29.90 - - - Lain-lain Obat tradisional yang 
digunakan secara 
topikal
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2. OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE 
DALAM WILAYAH INDONESIA DI POST BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE KOSMETIK

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

1 3303.00.00 Parfum dan cairan pewangi. Baby cologne Eau de cologne 
Eau de toilette Parfum Pewangi 
badan
Parfum dan cairan pewangi 
lainnya

33,04 Preparat kecantikan atau 
rias dan preparat untuk 
perawatan kulit (selain obat-
obatan), termasuk preparat 
penutup atau pelindung kulit 
terhadap sinar matahari; 
preparat manikur atau 
pedikur.

2 3304.10.00 - Preparat rias bibir Lip care Lip color Lip gloss Lip 
liner Lip shine
Preparat rias bibir lainnya

3 3304.20.00 - Preparat rias mata Alas bedak untuk mata (Eye 
foundation) Bayangan mata
Eye liner
Krim untuk mata (Eye cream) 
Mascara
Pensil alis
Preparat rias mata lainnya)

4 3304.30.00 - Preparat manikur dan 
pedikur

Base coat
Cuticle remover/softener Nail 
dryer
Nail extender/Nail elongator 
Nail hardener
Nail strengthener
Pembersih pewarna kuku (Nail 
polish remover) Perawatan kaki
Pewarna kuku (Nail color) Top 
coat
Preparat kuku lainnya

- Lain-lain :

5 3304.91.00 - - Bubuk, dipadatkan 
maupun tidak

Bedak Badan
Bedak badan antiseptik Bedak 
bayi
Bedak dingin

Lampiran II 2.  Obat dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya ke 
Dalam Wilayah Indonesia di Post Border
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Bedak padat (Compact powder) 
Bedak wajah (Face powder) 
Masker
Masker mata Peeling
Pemerah pipi (Blush on)
Preparat kecantikan atau rias 
dan
Preparat untuk perawatan kulit 
(selain obat-obatan), termasuk 
preparat penutup atau 
pelindung kulit terhadap sinar 
matahari lainnya

3304,99 - - Lain-lain :

6 3304.99.20 - - - Preparat anti jerawat

7 3304.99.30 - - - Krim dan losion lainnya 
untuk wajah atau kulit

Alas bedak (Foundation) Anti 
aging, Baby cream Baby lotion
Bedak cair (Liquid powder) 
Cold cream
Dasar Make up (Make up Base) 
Antiwrinkle
Krim malam (Night cream) Krim 
siang (Day cream) Masker
Masker mata Nutritive cream 
Peeling
Pelembab (Moisturizer)  
Penyegar kulit
Perawatan kulit, badan dan 
tangan Vanishing cream
Pelembab untuk mata (Eye 
moisturizer) Wrinkle smoothing 
remover
Krim pencerah kulit sekitar 
mata (Whitening eye cream)
Krim untuk pijat (Massage 
cream) Pencerah kulit (Skin 
lightener)
Sediaan untuk menggelapkan 
kulit tanpa berjemur (dengan 
bentuk krim dan losion)

8 3304.99.90 - - - Lain-lain Gel untuk pijat (Massage gel) 
Lulur
Make-up kit Mangir
Masker (contoh gel) Masker 
mata (contoh gel)
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Minyak untuk pijat (Massage 
oil) Peeling
Pembersih kulit muka tidak 
mengandung sabun/surfaktan
Penyegar kulit (tidak 
mengandung surfaktan) 
Penyegar kulit muka
Sediaan mandi surya
Pembersih rias mata (Eye 
makeup remover) Sediaan 
untuk menggelapkan kulit 
tanpa berjemur Baby oil 
Wrinkle smoothing remover
Tata rias “panggung” Tata rias 
“pengantin” Feminine hygiene 
Astringent
Preparat kecantikan atau rias 
dan preparat untuk perawatan 
kulit (selain obat-obatan), 
termasuk preparat penutup 
atau pelindung kulit terhadap 
sinar matahari lainnya

33,05 Preparat digunakan untuk 
rambut.

3305.10 - Sampo :

9 Ex 3305.10.10 - - Mengandung khasiat anti 
jamur

Sampo ketombe

10 Ex 3305.10.90 - - Lain-lain Sampo Sampo bayi

11 3305.20.00 - Preparat pengeriting atau 
pelurus rambut secara 
permanen

Neutralizer
Pelurus rambut (Hair 
straightener) Pengeriting 
rambut (Permanent wave)

12 3305.30.00 - Lak rambut Hair styling

13 Ex 3305.90.00 - Lain-lain Aktivator Pewarna rambut Hair 
creambath
Kondisioner (Hair conditioner) 
Pomade (Hair dressing)
Tata rias rambut fantasi Tonik 
rambut (Hair tonic)
Pemudar warna rambut (Hair 
Lightener)

33,06 Preparat kesehatan mulut 
atau gigi, termasuk pasta
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dan bubuk penguat gigi 
buatan; benang untuk 
pembersih sela gigi (dental 
floss),	dalam	kemasan	
tersendiri untuk penjualan 
eceran.

3306.10 - Pasta gigi :

14 ex3306.10.10 - - Bubuk dan pasta untuk 
dental propilaksis

Pasta gigi (Dentrifices)

15 Ex 3306.10.90 - - Lain-lain Pasta gigi (Dentrifices)

16 3306.90.00 - Lain-lain Mouth washes
Penyegar mulut (Mouth 
freshener) Sediaan hygiene 
mulut lainnya

33,07 Preparat yang digunakan 
sebelum mencukur, sewaktu 
mencukur, atau sesudah 
mencukur, deodoran, 
preparat mandi, preparat 
perontok bulu dan preparat 
wewangian, kosmetika 
atau rias lainnya, tidak 
dirinci atau termasuk pos 
lain; preparat penghilang 
bau ruangan, diberi 
wewangian atau mengandung 
desinfektan maupun tidak.

17 3307.10.00 - Preparat yang digunakan 
sebelum mencukur, sewaktu 
mencukur atau sesudah 
mencukur

18 3307.20.00 - Deodoran dan antiperspirant

19 3307.30.00 - Garam pewangi dan preparat 
lainnya untuk mandi

Garam mandi (Bath salt) 
Minyak mandi (Bath oil)
Serbuk untuk mandi (Bath 
powder) Busa mandi
Sediaan untuk mandi lainnya

3307.90 - Lain-lain :

20 3307.90.30 - - Kertas dan tisu, diresapi 
atau dilapisi dengan pewangi 
atau kosmetik

Pembersih kulit muka (tisu)
Kosmetik lain dengan 
berbentuk tisu yang dilapisi 
pewangi/kosmetik
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21 ex3307.90.40 - - Wewangian atau kosmetik 
lainnya, termasuk obat 
perontok

Depilatori

34,01 Sabun; produk dan preparat 
aktif-permukaan organik 
digunakan sebagai sabun, 
dalam bentuk batangan, 
cake, potongan atau 
bentukan yang dicetak, 
mengandung sabun maupun 
tidak; produk dan preparat 
aktif permukaan organik 
untuk membersihkan 
kulit dalam bentuk cair 
atau krim dan disiapkan 
untuk penjualan eceran, 
mengandung sabun maupun 
tidak; kertas, gumpalan, kain 
kempa dan bukan tenunan, 
diresapi, dilapisi atau 
ditutupi dengan sabun atau 
deterjen.

- Sabun dan produk serta 
preparat aktif permukaan 
organik, dalam bentuk 
batangan, cake, potongan 
atau bentukan yang dicetak, 
dan kertas, gumpalan, kain 
kempa atau bukan tenunan, 
diresapi, dilapisi atau 
ditutupi dengan sabun atau 
deterjen :

3401,11 - - Untuk keperluan 
toilet (termasuk produk 
mengandung obat) :

22 Ex 3401.11.40 - - - Sabun mengandung obat 
termasuk sabun desinfektan

Sabun mandi antiseptik (padat)

23 Ex 3401.11.50 - - - Sabun lainnya termasuk 
sabun mandi

Sabun mandi bayi (padat) 
Sabun mandi (padat)

24 3401.11.60 - - - Lain-lain, dari kain kempa 
atau bukan tenunan, diresapi, 
dilapisi atau ditutupi dengan 
sabun atau deterjen

Pembersih kulit muka

25 3401.11.90 - - - Lain-lain
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3401,19 - - Lain-lain :

26 3401.19.10 - - - Dari kain kempa atau 
bukan tenunan, diresapi, 
dilapisi atau ditutupi dengan 
sabun atau deterjen

27 3401.19.90 - - - Lain-lain

28 3401.20.20 - - Kepingan sabun

29 Ex 3401.20.99 - - - Lain-lain Sabun mandi antiseptik Sabun 
mandi bayi Sabun mandi
Handwash dalam bentuk cair/
krim

30 Ex 3401.30.00 - Produk dan preparat aktif-
permukaan organik untuk 
membersihkan kulit, dalam 
bentuk cair atau krim dan 
disiapkan untuk penjualan 
eceran, mengandung sabun 
maupun tidak

Sabun mandi antiseptik Sabun 
mandi bayi Sabun mandi
Handwash (Mengandung 
Surfaktan) dalam bentuk cair/
krim
Penyegar kulit (mengandung 
surfaktan)

38,08 Insektisida, rodentisida, 
fungisida, herbisida, produk 
anti-sprouting dan pengatur 
pertumbuhan tanaman, 
desinfektan dan produk 
semacam, disiapkan dalam 

bentuk atau kemasan untuk 
penjualan eceran atau 
sebagai preparat atau barang 
(misalnya pita, sumbu dan 
lilin yang diproses dengan 
belerang, dan kertas lalat).

- Lain-lain

3808,94 - - Desinfektan :

31 Ex 3808.94.90 - - - Lain-lain Pembersih kulit muka (tisu) 
Feminine higiene (tisu)
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B. LAMPIRAN HS CODE SUPLEMEN KESEHATAN

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

21.06 Olahan makanan yang tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

2106.90 - Lain-lain :

- - Suplemen makanan lainnya; 
fortificant premixes :

1 2106.90.71 - - - Suplemen makanan 
mengandung ginseng

2 2106.90.72 - - - Suplemen makanan lainnya Suplemen kesehatan

- - Lain-lain :

3 2106.90.96 - - - Makanan medis lainnya Suplemen kesehatan

22,02 Air, termasuk air mineral dan air 
soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa, dan minuman yang 
tidak mengandung alkohol lainnya, 
tidak termasuk jus buah atau 
sayuran dari pos 20.09.

2202.10 - Air, termasuk air mineral dan air 
soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa :

4 2202.10.10 - - Air mineral pancar atau air soda, 
diberi rasa

Suplemen kesehatan 
berupa minuman 
kesehatan

5 2202.10.90 - - Lain-lain Suplemen kesehatan 
berupa minuman 
kesehatan

35,07 Enzim; enzim olahan tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

6 Ex 3507.90.00 - Lain-lain Suplemen kesehatan 
mengandung enzyme
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C. LAMPIRAN HS CODE OBAT KUASI

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN

30,04 Obat (tidak termasuk barang dari 
pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri 
dari produk campuran atau tidak 
untuk keperluan terapeutik atau 
profilaktik,	disiapkan	dalam	dosis	
tertentu (termasuk dalam bentuk 
sistem pemberian transdermal) atau 
dalam bentuk atau kemasan untuk 
penjualan eceran.

3004.90 - Lain-lain :

- - Lain-lain :

1 Ex 3004.90.99 - - - - Lain-Lain Sediaan kuasi untuk 
penggunaan luar/
topikal

21,06 Olahan makanan yang tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

2106.90 - Lain-lain :

- - Lain-lain :

2 Ex 2106.90.99 - - - Lain-lain Sediaan kuasi untuk 
penggunaan oral

D. LAMPIRAN HS CODE PANGAN OLAHAN

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN
04.01 Susu dan kepala susu, tidak 

dipekatkan maupun tidak 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya.

0401.10 - Dengan kandungan lemak tidak 
melebihi 1 % menurut beratnya :

1 0401.10.10 - - Dalam bentuk cairan
0401.20 - Dengan kandungan lemak melebihi 

1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut 
beratnya :

2 0401.20.10 - - Dalam bentuk cairan
3 0401.20.90 - - Lain-lain

0401.40 - Dengan kandungan lemak melebihi 
6 % tetapi tidak melebihi 10 % 
menurut beratnya :
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4 0401.40.10 - - Susu dalam bentuk cairan
5 0401.40.90 - - Lain-lain

0401.50 - Dengan kandungan lemak melebihi 
10 % menurut beratnya :

6 0401.50.10 - - Dalam bentuk cairan
7 0401.50.90 - - Lain-lain

04.02 Susu dan kepala susu, dipekatkan 
atau mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya.

0402.10 - Dalam bentuk bubuk, butiran 
atau bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % 
menurut beratnya :
- - Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya :

8 0402.10.42 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang

9 0402.10.49 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

10 0402.10.92 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang

11 0402.10.99 - - - Lain-lain
- Dalam bentuk bubuk, butiran 
atau bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak melebihi 1,5 % 
menurut beratnya :

0402.21 - - Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya :

12 0402.21.30 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang

13 0402.21.90 - - - Lain-lain
0402.29 - - Lain-lain :

14 0402.29.30 - - - Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang

15 0402.29.90 - - - Lain-lain
- Lain-lain :

16 0402.91.00 - - Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya

17 0402.99.00 - - Lain-lain
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04.03 Susu mentega, susu dan kepala susu 

dikentalkan,	yoghurt,	kefir	dan	
susu dan krim difermentasi atau 
diasamkan lainnya, dipekatkan atau 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau diberi 
rasa atau mengandung tambahan 
buah-buahan, kacang-kacangan atau 
kakao maupun tidak.

0403.10 - Yoghurt :
- - Dalam bentuk cair, dikentalkan 
maupun tidak :

18 0403.10.21 Diberi rasa atau mengandung 
tambahan buah- buahan (termasuk 
pulp dan selai), kacang-kacangan atau 
kakao

19 0403.10.29 Lain-Lain
- - Lain-lain :

20 0403.10.91 - - - Diberi rasa atau mengandung 
tambahan buah- buahan (termasuk 
pulp dan selai), kacang-kacangan atau 
kakao

21 0403.10.99 - - - Lain-Lain
0403.90 - Lain-lain :

22 0403.90.10 - - Susu mentega
23 0403.90.90 - - Lain-lain

04.04 Whey, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya maupun tidak; produk 
terdiri dari susu alam sebagai unsur 
utama, mengandung tambahan gula, 
bahan pemanis lainnya maupun 
tidak, tidak dirinci atau termasuk 
dalam pos lainnya.

0404.10  Whey dan Whey yang dimodifikasi, 
dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya maupun tidak :

24 0404.10.10 - - Dalam bentuk bubuk
25 0404.10.90 - - Lain-lain
26 0404.90.00 - Lain-lain
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04.05 Mentega dan lemak serta minyak 

lainnya yang diperoleh dari susu; 
dairy spreads.

27 0405.10.00 - Mentega
28 0405.20.00 - Dairy spreads

0405.90 - Lain-lain :
29 0405.90.10 - - Lemak mentega anhidrat
30 0405.90.20 - -Minyak mentega
31 0405.90.90 - - Lain-lain

04.06 Keju dan dadih susu.
0406.10 - Keju segar (tidak dimasak atau tidak 

diawetkan) termasuk keju whey dan 
dadih susu :

32 0406.10.10 - - Keju segar (tidak dimasak atau 
tidak diawetkan), termasuk keju whey

33 0406.10.20 - - Dadih susu
0406.20 - Keju parut atau keju bubuk, dari 

semua jenis :
34 0406.20.90 - - Lain-lain
35 0406.30.00 - - Keju olahan, bukan parutan atau 

bubuk
36 0406.90.00 Keju lainnya
37 0409.00.00 Madu alam.

09.01 Kopi, digongseng atau dihilangkan 
kafeinnya maupun tidak; sekam 
dan kulit kopi; pengganti kopi 
mengandung kopi dengan 
perbandingan berapapun.
- Kopi, digongseng :

0901.21 - - Tidak dihilangkan kafeinnya :
38 0901.21.20 - - - Ditumbuk

0901.22 - - Dihilangkan kafeinnya :
39 0901.22.10 - - - Kopi digongseng Tidak ditumbuk
40 0901.22.20 - - Kopi digongseng Ditumbuk

12,12 Kacang karob, rumput laut dan 
ganggang lainnya, bit gula dan tebu, 
segar, dingin, beku atau dikeringkan, 
ditumbuk maupun tidak; kulit keras 
buah dan kernel serta produk nabati 
lainnya (termasuk akar chicory



394 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

No HS CODE URAIAN BARANG KETERANGAN
yang tidak digongseng dari varietas 
Cichorium intybus sativum) dari 
jenis yang terutama digunakan 
untuk konsumsi manusia, tidak 
dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya.
- Rumput laut dan ganggang lainnya :

1212,21 - - Layak untuk dikonsumsi manusia :
- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk 
:

41 1212.21.13 - - - - Gracilaria spp.
42 1212.21.14 - - - - Gelidium spp.
43 1212.21.15 - - - - Sargassum spp.
44 1212.21.19 - - - - Lain-lain
45 1212.21.90 - - - Lain-lain

13,01 Lak; getah alam, damar, getah-damar 
dan oleoresins (misalnya, getah 
balsem).

1301.90 - Lain-lain :
46 1301.90.90 - - Lain-lain

13,02 Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, 
pektinat dan pektat; Agar-agar dan 
lendir serta bahan pengental lainnya, 
dimodifikasi	maupun	tidak,	berasal	
dari produk nabati.
 Lendir dan pengental, dimodifikasi 
maupun tidak, berasal dari produk 
nabati :

47 1302.31.00 - - Agar-agar
48 1302.32.00   Lendir dan pengental, dimodifikasi 

maupun tidak, berasal dari kacang 
locust, biji kacang locust atau biji guar

1302,39 - - Lain-lain :
- - - Karaginan :

49 1302.39.11 - - - - Bubuk, semi-murni
50 1302.39.12 - - - - Bubuk, murni
51 1302.39.13 - - - - Alkali treated carrageenan chips 

(ATCC)
52 1302.39.19 - - - - Lain-lain
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15,01 Lemak babi (termasuk lard) dan 

lemak unggas, selain dari pos 02.09 
atau 15.03.

53 1501.10.00 - Lemak babi
54 1501.20.00 - Lemak babi lainnya
55 1501.90.00 - Lain-lain

15,07 Minyak kacang kedelai dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak 
dimodifikasi secara kimia.

1507.90 - Lain-lain :
56 1507.90.10 - - Fraksi dari minyak kacang kedelai 

yang tidak dimurnikan
57 1507.90.90 - - Lain-lain

15,09 Minyak zaitun dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, tetapi 
tidak	dimodifikasi	secara	kimia.

1509.10 - Virgin :
58 1509.10.10 - - Dalam kemasan dengan berat 

bersih tidak melebihi 30 kg
1509.90 - Lain-lain :

- - Lain-lain :
59 1509.90.99 - - - Lain-lain

15,12 Minyak biji bunga matahari, 
safflower	atau	biji	kapas	dan	
fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.

1512,19 - - Lain-lain :
60 1512.19.10 - - - Fraksi dari minyak biji bunga 

matahari atau minyak safflower tidak 
dimurnikan

15,13 Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa 
sawit atau babassu dan fraksinya, 
dimurnikan maupun tidak, tetapi 
tidak	dimodifikasi	secara	kimia.
- Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya :

1513.19 - - Lain-lain :
61 1513.19.90 - - - Lain-lain

15,14 Minyak lobak, colza atau mustar dan 
fraksinya, dimurnikan maupun tidak, 
tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
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- Minyak lobak atau colza mengandung 
asam erusat rendah dan fraksinya :

1514.19 - - Lain-lain
62 1514.19.20 - - - Dimurnikan minyak kanola 

erusat rendah dan 
dimurnikan

- Lain-lain
1514.99 - - Lain-lain

63 1514.99.90 - - - Lain-lain minyak kanola erusat 
tinggi dan dimurnikan

15,15 Lemak dan minyak nabati tertentu 
lainnya (termasuk minyak jojoba) 
dan fraksinya, dimurnikan maupun 
tidak,	tetapi	tidak	dimodifikasi	
secara kimia.

1515.50 - Minyak wijen dan fraksinya :
64 1515.50.90 - - Lain-lain

15,16 Lemak dan minyak hewani atau 
nabati dan fraksinya, sebagian atau 
seluruhnya dihidrogenasi, diinter-
esterifikasi,	dire-esterifikasi	atau	
dielaidinisasi, dimurnikan maupun 
tidak, tetapi tidak diolah lebih 
lanjut.

1516.20 - Minyak dan lemak nabati serta 
fraksinya :
  Direestirifikasi :

65 1516.20.11 - - - Dari kacang kedelai
- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :

66 1516.20.42 - - - Dari kelapa
67 1516.20.43 - - - Dari kacang tanah
68 1516.20.46 - - - Dari buah kelapa sawit

  Diinteresterifikasi :
69 1516.20.54 - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit 

atau kelapa
- - Lain-lain :

70 1516.20.98 - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit 
atau kelapa
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15,17 Margarin; campuran atau olahan 

yang dapat dimakan dari lemak atau 
minyak hewani atau nabati atau 
dari fraksi lemak atau minyak yang 
berbeda dalam bab ini, selain lemak 
atau minyak atau fraksinya yang 
dapat dimakan dari pos 15.16.

1517.10 - Margarin, tidak termasuk margarin 
cair :

71 1517.10.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk 
penjualan eceran

72 1517.10.90 - - Lain-lain
1517.90 - Lain-lain :

73 1517.90.20 - - Margarin cair
74 1517.90.30 - - Dari jenis yang digunakan sebagai 

olahan pelepas cetakan
- - Lard imitasi; shortening :

75 1517.90.43 - - - Shortening
76 1517.90.44 - - - Lard imitasi
77 1517.90.50 - - Campuran atau olahan padat 

lainnya dari lemak atau minyak nabati 
atau dari fraksinya
- - Campuran atau olahan cair lainnya 
dari lemak atau minyak nabati atau 
dari fraksinya :

78 1517.90.62 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit mentah

79 1517.90.63 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit lainnya, dalam kemasan 
dengan berat bersih tidak melebihi 25 
kg

80 1517.90.64 - - - Dengan bahan utama minyak 
kelapa sawit lainnya, dalam kemasan 
dengan berat bersih melebihi 25 kg

81 1517.90.67 - - - Dengan bahan utama minyak 
kacang kedelai atau minyak kelapa

82 1517.90.69 - - - Lain-lain
16,01 Sosis dan produk semacamnya,dari 

daging, sisa daging atau darah; 
olahan makanan berasal dari produk 
ini.
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83 1601.00.10 - Dalam kemasan kedap udara untuk 

penjualan eceran
84 1601.00.90 - Lain-Lain

16,02 Daging, sisa daging atau darah lainnya 
yang diolah atau diawetkan.

1602.10 - Olahan homogen :
85 1602.10.10 - - Mengandung babi, dalam kemasan 

kedap udara untuk penjualan eceran
86 1602.10.90 - - Lain-lain

16,02 Daging, sisa daging atau darah lainnya 
yang diolah atau diawetkan.

87 1602.20.00 - Dari hati binatang
- Dari unggas dari pos 01.05 :

1602,31 - - Dari kalkun :
88 1602.31.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
- - - Lain-lain :

89 1602.31.91 - - - - Daging yang dihilangkan 
tulangnya atau dipisahkan dengan 
mesin

90 1602.31.99 - - - - Lain-Lain
1602,32 - - Unggas dari spesies Gallus 

domesticus :
91 1602.32.10 - - -Kari ayam, dalam kemasan kedap 

udara untuk penjualan eceran
92 1602.32.90 - - - Lain-Lain
93 1602.39.00 - - Lain-Lain

- Dari babi :
1602,41 - - Paha dan potongannya :

94 1602.41.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

95 1602.41.90 - - - Lain-Lain
1602.42 - - Bahu dan potongannya :

96 1602.42.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

97 1602.42.90 - - - Lain-Lain
1602.49 - - Lain-lain, termasuk campuran :

- - - Luncheon meat :
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98 1602.49.11 - - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
99 1602.49.19 - - - - Lain-Lain

- - - Lain-lain :
100 1602.49.91 - - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
101 1602.49.99 - - - - Lain-Lain
102 1602.50.00 - Dari binatang jenis lembu

1602.90 - Lain-lain, termasuk olahan dari 
darah binatang :

103 1602.90.10 - - Kari domba, dalam kemasan kedap 
udara untuk penjualan eceran

104 1602.90.90 - - Lain-Lain
105 1603.00.00 Ekstrak dan jus daging, ikan atau 

krustasea, moluska atau invertebrata 
air lainnya.

16,04 Ikan diolah atau diawetkan; kaviar 
dan pengganti kaviar yang diolah 
dari telur ikan.
- Ikan, utuh atau dalam potongan, 
tetapi tidak dicincang :

1604.11 - - Salmon :
106 1604.11.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
107 1604.11.90 - - - Lain-Lain

1604,12 - - Herring :
108 1604.12.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
109 1604.12.90 - - - Lain-lain

1604,13 - - Sarden, sardinella dan brisling atau 
sprat :
- - - Sarden :

110 1604.13.11 - - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

111 1604.13.19 - - - - Lain-lain
- - - Lain-lain :

112 1604.13.91 - - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

113 1604.13.99 - - - - Lain-lain
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1604,14 - - Tuna, cakalang dan bonito (Sarda 

spp.) :
- - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran :

114 1604.14.11 - - - - Tuna
115 1604.14.90 - - - - Lain-lain

1604,15 - - Makarel :
116 1604.15.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
117 1604.15.90 - - - Lain-lain

1604.16 - - Teri :
118 1604.16.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
119 1604.16.90 - - - Lain-lain

1604,17 - - Sidat :
120 1604.17.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
121 1604.17.90 - - - Lain-lain

1604,18 - - Sirip hiu :
122 1604.18.10 - - - Siap untuk dikonsumsi langsung

- - - Lain-lain :
123 1604.18.91 - - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
124 1604.18.99 - - - - Lain-lain

- - Lain-lain :
125 1604.19.20 - - - Makarel kuda, dalam kemasan 

kedap udara untuk penjualan eceran
126 1604.19.30 - - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap 

udara untuk penjualan eceran
127 1604.19.90 - - - Lain-Lain

1604.20 - Ikan diolah atau diawetkan lainnya :
128 1604.20.20 - - Sosis ikan
129 1604.20.30 - - Bakso ikan
130 1604.20.40 - - Pasta ikan

- - Lain-lain :
131 1604.20.91 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
132 1604.20.99 - - - Lain-lain

- Kaviar dan pengganti kaviar :
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133 1604.32.00 - - Pengganti kaviar

16.05 Krustasea, moluska dan invertebrata 
air lainnya, diolah atau diawetkan.

1605.10 - Kepiting :
134 1605.10.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk 

penjualan eceran
135 1605.10.90 - - Lain-lain

- Udang dan udang besar :
136 1605.21.00 - - Tidak dalam kemasan kedap udara

1605.29 - - Lain-lain :
137 1605.29.20 - - - Bakso udang
138 1605.29.30 - - - Udang diberi tepung
139 1605.29.90 - - - Lain-lain
140 1605.30.00 - Lobster
141 1605.40.00 - Krustasea lainnya

- Moluska :
142 1605.51.00 - - Tiram
143 1605.52.00 - - Kerang kipas, termasuk kerang ratu
144 1605.53.00 - - Remis

1605.54 - - Sotong dan cumi-cumi :
145 1605.54.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
146 1605.54.90 - - - Lain-lain
147 1605.55.00 - - Gurita
148 1605.56.00 - - Kerang, tiram dan arkshells

1605.57 - - Abalon :
149 1605.57.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
150 1605.57.90 - - - Lain-lain
151 1605.58.00 - - Siput, selain siput laut
152 1605.59.00 - - Lain-lain

- Invertebrata air lainnya :
153 1605.61.00 - - Teripang
154 1605.62.00 - - Bulu babi
155 1605.63.00 - - Ubur-ubur
156 1605.69.00 - - Lain-lain

17,01 Gula tebu atau gula bit dan sukrosa 
murni kimiawi, dalam bentuk padat.
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- Lain-lain :

157 Ex 1701.91.00 - - Mengandung tambahan bahan 
perasa atau pewarna

Mengandung 
tambahan bahan 
perasa atau pewarna 
(memiliki bilangan 
ICUMSA antara 70 
IU sampai dengan 
200 IU)

1701,99 - - Lain-lain :
17,02 Gula lainnya, termasuk laktosa, 

maltosa, glukosa dan fruktosa murni 
kimiawi, dalam bentuk padat; sirop 
gula tidak mengandung tambahan 
bahan perasa atau pewarna; madu 
artifisial,	dicampur	dengan	madu	
alam maupun tidak; karamel.
- Laktosa dan sirop laktosa :

158 1702.19.00 - - Lain-lain
159 1702.20.00 - Gula maple dan sirop maple

1702.90 - Lain-lain, termasuk gula invert dan 
gula lainnya serta campuran sirop gula 
dalam keadaan kering mengandung 
fruktosa 50 % menurut beratnya :
- - Maltosa dan sirop maltosa :

160 1702.90.20   Madu artifisial, dicampur dengan 
madu alam maupun tidak

161 1702.90.30 - - Gula diberi bahan perasa atau 
pewarna (tidak termasuk maltosa)
- - Lain-lain :

162 1702.90.91 - - - Sirup gula
17,03 Tetes hasil dari ekstraksi atau 

pemurnian gula.
1703.10 - Tetes tebu :

163 1703.10.10 - - Mengandung bahan pemberi rasa 
atau pewarna tambahan

17,04 Kembang gula (termasuk coklat 
putih), tidak mengandung kakao.

164 1704.10.00 - Permen karet, dilapisi gula maupun 
tidak

1704.90 - Lain-lain :
165 1704.90.10 - - Pastiles dan drop mengandung obat
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166 1704.90.20 - - Coklat putih

- - Lain-lain :
167 1704.90.91 - - - Lunak, mengandung gelatin
168 1704.90.99 - - - Lain-lain

18.03 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya 
maupun tidak.

169 1803.10.00 Tidak dihilangkan lemaknya
170 1803.20.00 Dihilangkan lemaknya sebagian atau 

seluruhnya
171 1804.00.00 Mentega, lemak dan minyak kakao.
172 1805.00.00 Bubuk kakao, tidak mengandung 

tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya.

18,06 Coklat dan olahan makanan lainnya 
mengandung kakao.

173 1806.10.00 Bubuk kakao, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya

1806.20 - Olahan lainnya dalam bentuk balok, 
lempeng atau batang dengan berat 
lebih dari 2 kg atau dalam bentuk 
cair,pasta, bubuk, butiran atau 
bentuk curah lainnya dalam kemasan 
atau bungkusan langsung,dengan isi 
melebihi 2 kg :

174 1806.20.10 - - Kembang gula coklat berbentuk 
balok, lempeng atau batang

175 1806.20.90 - - Lain-lain
- Lain-Lain, dalam bentuk balok, 
lempeng atau batang

176 1806.31.00 - - Diisi
177 1806.32.00 - - Tidak diisi

1806.90 - Lain-lain :
178 1806.90.10 - - Kembang gula coklat bentuk tablet 

atau pastiles
179 1806.90.90 - - Lain-lain

19,01 Ekstrak malt; olahan makanan 
dari tepung, menir, tepung 
kasar, pati atau ekstrak malt, 
tidak mengandung kakao atau 
mengandung kakao kurang dari 40% 
menurut beratnya yang dihitung
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atas dasar kakao yang dihilangkan 
seluruh lemaknya, tidak dirinci  atau 
termasuk pos lainnya; olahan
makanan dari pos 04.01 sampai 
dengan 04.04, tidak mengandung 
kakao atau mengandung kakao 
kurang dari 5 % menurut beratnya 
yang dihitung atas dasar kakao yang 
dihilangkan seluruh lemaknya, tidak 
dirinci atau termasuk pos lainnya.

1901.10 - Olahan yang cocok untuk bayi atau 
anak-anak, disiapkan untuk penjualan 
eceran :

180 1901.10.10 - - Dari ekstrak malt
181 1901.10.20 - - Dari barang dari pos 04.01 sampai 

dengan 04.04
182 1901.10.30 - - Dari bubuk kacang kedelai

- - Lain-lain :
183 1901.10.91 - - - Makanan medis
184 1901.10.92 - - - Lain-lain, untuk anak-anak usia 

lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi 
usia 3 tahun

185 1901.10.99 - - - Lain-lain
1901.20 - Campuran dan adonan untuk 

pembuatan roti dari pos 19.05 :
186 1901.20.10 - - Dari tepung, menir, tepung 

kasar, pati atau ekstrak malt, tidak 
mengandung kakao

187 1901.20.20 - - Dari tepung, menir, tepung kasar, 
pati atau ekstrak malt, mengandung 
kakao

188 1901.20.30 - - Lain-lain, tidak mengandung kakao
189 1901.20.40 - - Lain-lain, mengandung kakao

1901.90 - Lain-lain :
- - Olahan yang cocok untuk bayi atau 
anak-anak, tidak disiapkan untuk 
penjualan eceran :

190 1901.90.11 - - Makanan medis
191 1901.90.19 - - Lain-lain
192 1901.90.20 - - Ekstrak malt

- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 
sampai dengan 04.04 :
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193 1901.90.31 - - - Filled milk
194 1901.90.32 - - - Lain-lain, mengandung bubuk 

kakao
195 1901.90.39 - - - Lain-lain

- - Olahan lainnya berbahan dasar 
kedelai :

196 1901.90.41 - - - Dalam bentuk bubuk
197 1901.90.49 - - - Dalam bentuk lain

- - Lain-Lain :
198 1901.90.91 Makanan medis

19,02 Pasta, dimasak atau diisi maupun 
tidak (dengan daging atau bahan 
lainnya) atau diolah secara lain, 
seperti spagheti, makaroni, mie, 
lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; 
couscous, diolah maupun tidak.
- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah 
secara lain :

199 1902.11.00 - - Mengandung telur
1902,19 - - Lain-lain :

200 1902.19.20 - - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
- - - Soun :

201 1902.19.31 - - - - Dari jagung
202 1902.19.39 - - - - Lain-lain
203 1902.19.40 - - - Mie lainnya
204 1902.19.90 - - - Lain-lain

1902.20 - Pasta diisi, dimasak atau diolah 
secara lain maupun tidak :

205 1902.20.10 - - Diisi dengan daging atau sisa 
daging

206 1902.20.30 - - Diisi dengan ikan, siput atau 
moluska

207 1902.20.90 - - Lain-lain
1902.30 - Pasta lainnya :

208 1902.30.20 - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
209 1902.30.30 - - Soun
210 1902.30.40 - - Mi instan lainnya
211 1902.30.90 - - Lain-lain
212 1902.40.00 - Couscous
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213 1903.00.00 Tapioka dan penggantinya diolah 

dari pati, dalam bentuk serpih, butir, 
pearls, hasil ayakan atau bentuk 
semacam itu.

19,04 Makanan olahan diperoleh dengan 
cara menggembungkan atau 
menggongseng serealia atau produk 
serealia (misalnya, keripik jagung); 
serealia (selain jagung), dalam 
bentuk butir atau serpih atau butir 
yang dikerjakan secara lain (kecuali 
tepung, menir dan tepung kasar), 
belum dimasak atau diolah secara 
lain, tidak dirinci atau termasuk pos 
lainnya.

1904.10 - Makanan olahan diperoleh dengan 
menggembungkan atau menggongseng 
serealia atau produk serealia :

214 1904.10.10 - - Mengandung kakao
215 1904.10.90 - - Lain-lain

1904.20 - Makanan olahan yang diperoleh 
dari keripik serealia tidak digongseng 
atau campuran keripik serealia tidak 
digongseng dengan keripik serelia 
yang digongseng atau serealia yang 
digembungkan :

216 1904.20.10 - - Makanan olahan yang diambil dari 
keripik serealia yang tidak digongseng

217 1904.20.90 - - Lain-lain
1904.90 - Lain-lain :

218 1904.90.90 - - Lain-lain
19,05 Roti, kue kering, kue, biskuit dan 

produk roti lainnya, mengandung 
kakao maupun tidak; wafer komuni, 
selongsong kosong dari jenis yang 
cocok untuk keperluan farmasi, 
sealing wafers, rice paper dan 
produk yang semacam itu.

219 1905.10.00 - Roti kering
220 1905.20.00 - Roti jahe dan sejenisnya

1905,31 - - Biskuit manis :
221 1905.31.10 - - - Tidak mengandung kakao
222 1905.31.20 - - - Mengandung kakao
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1905,32 - - Wafel dan wafer :

223 1905.32.10 - - - Wafel
224 1905.32.20 - - - Wafer

1905.40 - Rusk, roti panggang dan produk 
panggang semacam itu :

225 1905.40.10 - - Tidak mengandung tambahan gula, 
madu, telur, lemak, keju atau buah

226 1905.40.90 - - Lain-lain
1905.90 - Lain-lain :

227 1905.90.10 - - Biskuit gigit tidak manis
228 1905.90.20 - - Biskuit tidak manis lainnya
229 1905.90.30 - - Kue
230 1905.90.40 - - Kue kering
231 1905.90.50 - - Produk roti tanpa tepung
232 1905.90.60 - - Selongsong kosong dari jenis yang 

cocok untuk keperluan farmasi
233 1905.90.70 - - Wafer komuni, sealing wafer, rice 

paper dan produk semacam itu
234 1905.90.80 - - Produk makanan garing lainnya
235 1905.90.90 - - Lain-lain

20,01 Sayuran, buah, kacang dan bagian 
tanaman lainnya yang dapat 
dimakan, diolah atau diawetkan 
dengan cuka atau asam asetat.

2001.90 - Lain-lain :
236 2001.90.90 - - Lain-lain

20,02 Tomat diolah atau diawetkan selain 
dengan cuka atau asam asetat.

237 2002.10.00 - Tomat, utuh atau potongan
2002.90 - Lain-lain :

238 2002.90.10 - - Pasta tomat
239 2002.90.20 - - Serbuk tomat
240 2002.90.90 - - Lain-lain

20,03 Jamur dan cendawan tanah, diolah 
atau diawetkan selain dengan cuka 
atau asam asetat.

241 2003.10.00 - Jamur dari genus Agaricus
2003.90 - Lain-lain :

242 2003.90.10 - - Cendawan tanah
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243 2003.90.90 - - Lain-lain

20,04 Sayuran lainnya yang diolah atau 
diawetkan selain dengan cuka atau 
asam asetat, beku, selain produk 
dari pos 20.06.

244 2004.10.00 - Kentang
2004.90 - Sayuran lainnya dan campuran 

sayuran :
245 2004.90.10 - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
246 2004.90.90 - - Lain-lain

20,05 Sayuran lainnya yang diolah atau 
diawetkan selain dengan cuka atau 
asam asetat, tidak beku, selain produk 
daripos 20.06.

2005.10 - Sayuran homogen :
247 2005.10.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk 

penjualan eceran
248 2005.10.90 - - Lain-lain

2005,2 - Kentang :
- - Irisan dan potongan :

249 2005.20.11 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

250 2005.20.19 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

251 2005.20.91 - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran

252 2005.20.99 - - - Lain-lain
253 2005.40.00 - Kacang kapri (Pisum sativum )

- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
254 2005.51.00 - - Kacang, dikuliti

2005,59 - - Lain-lain :
255 2005.59.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
256 2005.59.90 - - - Lain-lain
257 2005.60.00 - Asparagus
258 2005.70.00 - Buah zaitun
259 2005.80.00 - Jagung manis (Zea mays var. 

saccharata )
- Sayuran lainnya dan campuran 
sayuran :
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260 2005.91.00 - - Rebung

2005,99 - - Lain-lain :
261 2005.99.10 - - - Dalam kemasan kedap udara 

untuk penjualan eceran
262 2005.99.90 - - - Lain-lain
263 2006.00.00 Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan 

bagian lain dari tanaman, diawetkan 
dengan gula (kering, berkilau atau 
kristal).

20,07 Selai, jeli buah, marmelade, 
pure dan pasta dari buah atau 
kacang, diperoleh dari pemasakan, 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya maupun 
tidak.

264 2007.10.00 - Olahan homogen
- Lain-lain :

265 2007.91.00 - - Buah jeruk
2007,99 - - Lain-lain :

266 2007.99.10 - - - Butiran dan pasta buah selain 
mangga, nanas atau stroberi

267 2007.99.20 - - - Selai dan jeli buah
268 2007.99.90 - - - Lain-lain

20,08 Buah, kacang dan bagian tanaman 
lainnya yang dapat dimakan, 
diolah atau diawetkan secara lain, 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak, tidak dirinci atau 
termasuk pos lainnya.
- Kacang, kacang tanah dan kacang 
lainnya, dicampur maupun tidak :

2008.11 - - Kacang tanah :
269 2008.11.10 - - - Digongseng
270 2008.11.20 - - - Mentega kacang
271 2008.11.90 - - - Lain-lain

2008,19 - - Lain-lain, termasuk campuran :
272 2008.19.10 - - Kacang mede

- - - Lain-lain :
273 2008.19.91 - - - - Digongseng
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274 2008.19.99 - - - - Lain-lain

2008.20 - Nanas :
275 2008.20.10 - - Dalam kemasan kedap udara untuk 

penjualan eceran
276 2008.20.90 - - Lain-lain

2008.30 - Buah jeruk :
277 2008.30.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
278 2008.30.90 - - Lain-lain
279 2008.40.00 - Pir
280 2008.50.00 - Aprikot

2008.60 - Ceri :
281 2008.60.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
282 2008.60.90 - - Lain-lain

2008.70 - Persik, termasuk nektarin :
283 2008.70.10 - - Mengandung tambahan gula atau 

bahan pemanis lainnya atau alkohol
284 2008.70.90 - - Lain-lain
285 2008.80.00 - Stroberi

2008,93 - - Cranberry (Vaccinium macrocarpon, 
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-
idaea) :

286 2008.93.10 - - - Mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol

287 2008.93.90 - - - Lain-lain
2008,97 - - Campuran :

288 2008.97.10 - - - Dari batang, akar dan bagian 
tanaman lainnya yang dapat dimakan, 
tidak meliputi buah atau kacang 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak

289 2008.97.20 - - - Lain-lain, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya atau 
alkohol

290 2008.97.90 - - - Lain-lain
2008,99 - - Lain-lain :

291 2008.99.10 - - - Leci
292 2008.99.20 - - - Lengkeng
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293 2008.99.30 - - - Dari batang, akar dan bagian 

tanaman lainnya yang dapat dimakan, 
tidak meliputi buah atau kacang 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya atau alkohol 
maupun tidak

294 2008.99.40 - - - Lain-lain, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya atau 
alkohol

295 2008.99.90 - - - Lain-lain
20,09 Jus buah (termasuk grape must) 

dan jus sayuran, tidak difermentasi 
dan tidak mengandung tambahan 
alkohol, mengandung tambahan gula 
atau pemanis lainnya maupun tidak.
- Jus orange :

296 2009.11.00 - - Beku
297 2009.12.00 - - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak 

melebihi 20
298 2009.19.00 - - Lain-lain

- Jus grapefruit (termasuk pomelo) :
299 2009.21.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
300 2009.29.00 - - Lain-lain

- Jus dari satu jenis buah jeruk 
lainnya :

301 2009.31.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
302 2009.39.00 - - Lain-lain

- Jus nanas :
303 2009.41.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
304 2009.49.00 - - Lain-lain
305 2009.50.00 - Jus tomat

- Jus anggur (termasuk grape must) :
306 2009.61.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
307 2009.69.00 - - Lain-lain

- Jus apel :
308 2009.71.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
309 2009.79.00 - - Lain-lain

2009,81 - - Jus cranberry (Vaccinium 
macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitis-idaea) :
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310 2009.81.10 - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak
311 2009.81.90 - - - Lain-lain

2009,89 - - Lain-lain :
312 2009.89.10 - - - Jus blackcurrant

- - - Lain-lain :
313 2009.89.91 - - - - cocok untuk bayi atau anak-

anak
314 2009.89.99 - - - - Lain-lain

2009.90 - Campuran jus :
315 2009.90.10 - - cocok untuk bayi atau anak-anak

- - Lain-lain :
316 2009.90.91 - - - siap untuk dikonsumsi langsung
317 2009.90.99 - - - Lain-lain

21,01 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari 
kopi, teh atau mate dan olahan 
dengan dasar produk ini atau
- Ekstrak, esens dan konsentrat, 
dari kopi, serta olahan dengan dasar 
ekstrak, esens atau konsentrat kopi 
atau olahan dengan dasar kopi :

2101.11 - - Ekstrak, esens dan konsentrat :
318 2101.11.10 - - - Kopi Instant
319 2101.11.90 - - - Lain-lain

2101,12 - - Olahan dengan dasar ekstrak, esens 
atau konsentrat atau olahan dengan 
dasar kopi :
- - - Lain-lain :

320 2101.12.91 - - - - Olahan kopi dengan dasar 
ekstrak, esens atau konsentrat, 
mengandung tambahan gula, 
mengandung krimer maupun tidak

321 2101.12.92 - - - - Olahan kopi dengan dasar kopi 
gongseng ditumbuk mengandung 
tambahan gula, mengandung krimer 
maupun tidak

322 2101.12.99 - - - - Lain-lain
2101.20 - Ekstrak, esens dan konsentrat, dari 

teh atau mate dan olahan dengan 
dasar ekstrak, esens atau konsentrat 
teh atau olahan dengan dasar teh atau 
mate :
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323 2101.20.20 - - Ekstrak teh untuk produksi olahan 

teh, dalam bentuk bubuk
324 2101.20.30 - - Olahan teh terdiri dari campuran 

teh, bubuk susu dan gula
325 2101.20.90 - - Lain-lain

21,02 Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-
organisme bersel tunggal lainnya, 
mati (tetapi tidak termasuk vaksin 
dari pos 30.02); bubuk pengembang 
roti.

326 2102.30.00 - Bubuk pengembang roti
21,03 Saus dan olahannya; campuran 

bumbu dan campuran bahan 
penyedap; tepung mustar dan tepung 
kasar mustar serta mustar olahan.

327 2103.10.00 - Kecap
328 2103.20.00 - Tomato ketchup dan saus tomat 

lainnya
329 2103.30.00 - Tepung mustar dan tepung kasar 

mustar serta mustar olahan
2103.90 - Lain-lain :

- - Saus dan olahan daripadanya :
330 2103.90.11 - - - Saus cabe
331 2103.90.12 - - - Saus ikan
332 2103.90.13 - - - Saus ikan lainnya
333 2103.90.19 - - - Lain-lain

- - Campuran rempah dan campuran 
bumbu :

334 2103.90.21 - - - Pasta udang termasuk terasi 
(belacan)

335 2103.90.29 - - - Lain-lain
21,04 Sop dan kaldu serta olahannya; 

olahan makanan campuran homogen.
2104.10 - Sop dan kaldu serta olahannya :

- - Mengandung daging :
336 2104.10.11 - - - Cocok untuk bayi dan anak-anak
337 2104.10.19 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :
338 2104.10.91 - - - Cocok untuk bayi dan anak-anak
339 2104.10.99 - - - Lain-lain
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- - Mengandung daging :

340 2104.20.11 - - - cocok untuk bayi dan anak-anak
341 2104.20.19 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :
342 2104.20.91 - - - cocok untuk bayi dan anak-anak
343 2104.20.99 - - - Lain-lain
344 2105.00.00 Es krim dan es lainnya yang dapat 

dimakan, mengandung kakao maupun 
tidak.

21,06 Olahan makanan yang tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

2106.90 - Lain-lain :
- - Beancurd :

345 2106.90.11 - - - Bean curd kering dan bean curd 
stick kering

346 2106.90.12 - - - Tahu segar
347 2106.90.19 - - - Lain-lain

- - Ekstrak ragi diautolisis :
348 2106.90.41 - - - Dalam bentuk bubuk
349 2106.90.49 - - - Lain-lain

- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol 
dari jenis yang digunakan dalam 
pembuatan atau produksi minuman :

350 2106.90.53 - - - Produk dengan bahan dasar 
ginseng

351 2106.90.54 - - - Olahan lainnya dari jenis yang 
digunakan sebagai bahan baku untuk 
produksi konsentrat campuran

352 2106.90.55 - - - Lainnya, konsentrat campuran 
untuk diencerkan dengan air guna 
pembuatan minuman

353 2106.90.59 - - - Lain-lain
- - Suplemen makanan lainnya; 
fortificant premixes :

354 2106.90.71 - - - Suplemen makanan mengandung 
ginseng

355 Ex 2106.90.72 - - - Suplemen makanan lainnya Mengandung kolagen
356 2106.90.73    Fortificant premixes

- - Olahan makanan untuk bayi atau 
anak-anak :
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357 2106.90.81 - - - Olahan makanan untuk bayi atau 

anak-anak yang kekurangan laktasi
358 2106.90.89 - - - Lain-lain

- - Lain-lain :
359 2106.90.91 - - - Lainnya, campuran antara bahan 

kimia dengan bahan makanan atau 
dengan zat lainnya yang bergizi, dari 
jenis yang digunakan untuk pengolahan 
makanan

360 2106.90.92 - - - Sirop yang diberi perasa atau 
pewarna

361 2106.90.95 - - - Seri kaya
362 2106.90.96 - - - Makanan medis lainnya
363 2106.90.97 - - - Tempe
364 2106.90.98 - - - Olahan pemberi rasa lainnya
365 2106.90.99 - - - Lain-lain

22,01 Air, termasuk air mineral alam 
atau	artifisial	dan	air	soda,	tidak	
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya maupun 
pemberi rasa; es dan salju.

2201.10 - Air mineral dan air soda :
366 2201.10.10 - - Air mineral
367 2201.10.20 - - Air soda

2201.90 - Lain-lain :
368 2201.90.90 - - Lain-lain

22,02 Air, termasuk air mineral dan air 
soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa, dan minuman yang 
tidak mengandung alkohol lainnya, 
tidak termasuk jus buah atau 
sayuran dari pos 20.09.

2202.10 - Air, termasuk air mineral dan air 
soda, mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya atau 
pemberi rasa :

369 2202.10.10 - - Air mineral pancar atau air soda, 
diberi rasa

370 2202.10.90 - - Lain-lain
- Lain-lain :
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371 2202.91.00 - - Bir tanpa alkohol

2202,99 - - Lain-lain :
372 2202.99.10 - - - Minuman dengan bahan dasar 

susu UHT diberi rasa
373 2202.99.20 - - - Minuman susu kedelai
374 2202.99.40 - - - Minuman dengan bahan dasar 

kopi atau diberi rasa kopi
375 2202.99.50 - - - Minuman tidak mengandung soda 

yang siap untuk dikonsumsi langsung
376 2202.99.90 - - - Lain-lain

22,03 Bir terbuat dari malt.
- Bir hitam atau porter :

377 2203.00.11 - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 5,8% menurut volumenya

378 2203.00.19 - - Dengan kadar alkohol melebihi 
5,8% menurut volumenya
- Lain-lain, termasuk ale :

379 2203.00.91 - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 5,8% menurut volumenya

380 2203.00.99 - - Dengan kadar alkohol melebihi 
5,8% menurut volumenya

22,04 Minuman fermentasi (wine) dari buah 
anggur segar, termasuk minuman 
fermentasi (wine) yang diperkuat; grape 
must selain dari pos 20.09.

381 2204.10.00 - Minuman fermentasi (wine) pancar
- Minuman fermentasi (wine) lainnya; 
grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol :

2204,21 - - Dalam kemasan 2 l atau kurang :
- - - Minuman fermentasi (wine) :

382 2204.21.11 - - - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 15% menurut volumenya

383 2204.21.13 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
15% tetapi tidak melebihi 23% 
menurut volumenya

384 2204.21.14 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
23% menurut volumenya
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- - - Grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol :

385 2204.21.21 - - - - Grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol, dalam kemasan 
2L atau kurang, dengan kadar 
alkohol tidak melebihi 15% menurut 
volumenya

386 2204.21.22 - - - - Grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol, dalam kemasan 
2L atau kurang, dengan kadar alkohol 
melebihi 15% menurut volumenya

2204,22 - - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi 
tidak lebih dari 10 l :
- - - Minuman fermentasi (wine) :

387 2204.22.11 - - - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 15% menurut volumenya

388 2204.22.12 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
15% tetapi tidak melebihi 23% 
menurut volumenya

389 2204.22.13 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
23% menurut volumenya
- - - Grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol :

390 2204.22.22 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
15% menurut volumenya

2204,29 - - Lain-lain :
- - - Minuman fermentasi (wine) :

391 2204.29.11 - - - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 15% menurut volumenya

392 2204.29.13 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
15% tetapi tidak melebihi 23% 
menurut volumenya

393 2204.29.14 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 
23% menurut volumenya
- - - Grape must yang fermentasinya 
dicegah atau dihentikan dengan 
penambahan alkohol :
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394 2204.29.21 - - - - Dengan kadar alkohol tidak 

melebihi 15% menurut volumenya
395 2204.29.22 - - - - Dengan kadar alkohol melebihi 

15% menurut volumenya
2204,3 - Grape must lainnya :

396 2204.30.10 - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 15% menurut volumenya

397 2204.30.20 - - Dengan kadar alkoholmelebihi 15% 
menurut volumenya

22,05 Vermouth dan minuman fermentasi 
lainnya dari buah anggur segar yang 
diberi rasa dengan zat nabati atau zat 
beraroma.

2205.10 - Dalam kemasan 2 l atau kurang :
398 2205.10.10 - - Dengan kadar alkohol tidak 

melebihi 15% menurut volumenyaq
399 2205.10.20 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% 

menurut volumenya
2205.90 - Lain-lain :

400 2205.90.10 - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 15% menurut volumenya

401 2205.90.20 - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% 
menurut volumenya

22,06 Minuman fermentasi lainnya 
(misalnya, fermentasi buah apel, 
buah pir, larutan madu dalam air, 
sake); campuran minuman fermentasi 
dan campuran minuman fermentasi 
dengan minuman yang tidak 
mengandung alkohol, tidak dirinci 
atau termasuk dalam pos lainnya.

402 2206.00.10 - Fermentasi buah apel dan fermentasi 
buah pir

403 2206.00.20 - Sake (minuman fermentasi dari 
beras)
- Coconut palm toddy :

404 2206.00.31 - - Dalam kemasan 2L atau kurang
405 2206.00.39 - - Dalam kemasan lebih dari 2L

- Shandy :
406 2206.00.41 - - Dengan kadar alkohol tidak 

melebihi 1,14% menurut volumenya
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407 2206.00.49 - - Lain-lain

- Lain-lain :
408 2206.00.91 - - Minuman fermentasi beras lainnya 

(termasuk minuman fermentasi beras 
mengandung obat)

409 2206.00.99 - - Lain-lain
22,08 Etil alkohol yang tidak didenaturasi 

dengan kadar alkohol kurang dari 
80 % menurut volumenya; alkohol, 
sopi manis dan minuman beralkohol 
lainnya.

2208.20 - Alkohol diperoleh dari penyulingan 
minuman fermentasi anggur atau 
grape marc :

410 2208.20.50 - - Brandy
411 2208.30.00 - Wiski
412 2208.40.00 - Rum dan alkohol lainnya yang 

diperoleh dengan penyulingan produk 
gula tebu yang difermentasi

413 2208.50.00 - Gin dan Geneva
414 2208.60.00 - Vodka

2208.70 - Sopi manis dan Cordial :
415 2208.70.10 - - Dengan kadar alkohol tidak 

melebihi 57% menurut volumenya
416 2208.70.90 - - Dengan kadar alkohol melebihi 57% 

menurut volumenya
2208.90 - Lain-lain :

417 2208.90.20 - - Samsu mengandung obat dengan 
kadar alkohol melebihi 40 % menurut 
volumenya

418 2208.90.50 - - Arak atau alkohol nanas dengan 
kadar alkohol tidak melebihi 40 % 
menurut volumenya

419 2208.90.60 - - Arak atau alkohol nanas dengan 
kadar alkohol melebihi 40 % menurut 
volumenya

420 2208.90.91 - - - Dengan kadar alkohol tidak 
melebihi 1,14% menurut volumenya

421 2208.90.99 - - - Lain-lain
28,53 Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri 

maupun tidak, tidak termasuk
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ferofosfor; senyawa anorganik 
lainnya (termasuk air sulingan atau 
air konduktivitas dan air dengan 
kemurnian semacam itu); udara 
cair (telah dihilangkan gas mulianya 
maupun tidak); udara tekan; amalgam, 
selain amalgam dari logam mulia.

2853.90 - Lain-lain :
422 2853.90.10 - - Air demineral

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.
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LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE 
DALAM WILAYAH INDONESIA

A. FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN BAWAAN
PENUMPANG UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (FORM IMPORT INFORMATION OF
DRUG AND FOOD FOR PERSONAL USE)

FORMULIR
PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN BAWAAN PENUMPANG 

UNTUK KEPERLUAN PRIBADI  
(FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD FOR PERSONAL USE)

Nama Lengkap (Name) :

Nomor Telepon dan Email  
(Phone Number and E-mail)

:

Tempat tanggal lahir (Date of 
Birth)(DD/MM/YYYY)

: …......./…............/…............

Alamat (Address) :

Nomor Identitas (KTP/Paspor) 
(ID number/passport number)

:

Nama/Nomor Alat Angkut 
(flight/voyage number)

:

Tanggal Kedatangan (Date of 
Arrival)

:

Uraian Barang (Product Description):

No.

Nama Barang dan 
Merek  

(Product Name and 
Brand)

Ukuran 
Kemasan 
(Package 

Size)

Jumlah  
(The Amount 
of Products) 

(pcs)

Keterangan*/
Remarks*

Lampiran III A. Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan 
Bawaan Penumpang untuk Keperluan Pribadi (Form 
Import Information of Drug and Food for Personal Use) 
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*  Lampirkan Resep Dokter/Rekomendasi RS untuk obat (For Drug: please attach 
Doctor’s prescription/Hospital recommendation)

Ketentuan (note) :
1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak 

diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (The above-mentioned 
product(s) is solely for personal use and not for sale.).

2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas 
penggunaan produk tersebut di atas. (Directorate General of Customs and 
Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned product).

3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (If a violation occurs, it will be subject to 
sanctions in accordance with the provision of the legislation).

 Jakarta, (dd/mm/yyyy)

Pemohon, (applicant), Petugas, (officer),

(nama dan tandatangan/ 
name and signature)

(tandatangan dan stempel/ 
signature and stamp)
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B. FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI
JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (FORM IMPORT
INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT SERVICES FOR
PERSONAL USE)

Nama Lengkap (Name) :

Nomor Telepon dan Email 
(Phone Number and E-mail)

Tempat tanggal lahir 
(Date of Birth)(DD/MM/YYYY)

: …........../...........…/.......…

Alamat (Address) :

Nomor Identitas (KTP/Paspor) 
(ID number/passport number)

:

Bukti Pembelian (Receipt) :

Nomor Resi Pengiriman 
(shipping receipt number)

:

Nama dan Alamat Pengirim 
(Shipper Name and address)

Negara Asal (Country of Origin) :

Uraian Barang (Product Description):

No.

Nama Barang dan 
Merek  

(Product Name and 
Brand)

Ukuran 
Kemasan 

(Package Size)

Jumlah  
(The Amount of 
Products) (pcs)

Keterangan*/
Remarks*

*  Lampirkan Resep Dokter/Rekomendasi RS untuk obat (For Drugs: please Attach
Doctor’s prescription/Hospital recommendation)

Ketentuan (note) :
1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak

diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (The above-mentioned
product(s) is solely for personal use and not for sale.);

FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN 
MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (FORM 

IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT 
SERVICES FOR PERSONAL USE)

Lampiran III B. Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan 
Melalui Jasa Pengangkutan untuk Keperluan Pribadi 
(Form Import Information ff Drug and Food Through 
Transport Services for Personal Use)
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2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas
penggunaan produk tersebut di atas. (Directorate General of Customs and
Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned
product);

3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. (If a violation occurs, it will be subject to

sanctions in accordance with the provision of the legislation).

Jakarta, (dd/mm/yyyy)

Pemohon / applicant, Petugas / officer,

(nama dan tandatangan/ 
name and signature)

(tandatangan dan stempel/ 
signature and stamp)

Dokumen Teknis (Technical Documents):
1. Rekomendasi dan data dukung dari dokter* (Recommendation and data

support from doctor)
2. Justifikasi jumlah kebutuhan (Justification of the number of needs)
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C. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPERLUAN 

PRIBADI

Kolom Pada Formulir Panduan Pengisian

Nama Lengkap (Name) : Diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/ 
Paspor penumpang atau penerima barang

Nomor Telepon dan Email 
(Phone Number and E- mail)

: Diisi dengan nomor telepon dan email yang 
dapatdihubungi

Tempat tanggal lahir (Date of 
Birth) (DD/MM/YYYY)

: Diisi dengan tempat dan tanggal kelahiran 
dengan format (Hari/Bulan/Tahun) 
penumpang atau penerima barang

Alamat (Address) : Diisi dengan alamat domisili penumpang 
atau penerima barang

Nomor Identitas (KTP/Paspor) 
(ID number/passport number)

: Diisi dengan nomor identitas penumpang 
atau penerima barang yang sesuai dengan 
tanda pengenal  KTP/ Paspor

Nama/Nomor Alat Angkut 
(flight/voyage number)

: Diisi dengan nama pesawat/ nomor 
penerbangan yang digunakan oleh 
penumpang

Tanggal kedatangan (Date of 
Arrival)

: Diisi dengan tanggal kedatangan penumpang

Bukti Pembelian (Receipt) : Diisi dengan nomor dan tanggal bukti 
pembelian barang

Nomor Resi Pengiriman 
(shipping receipt number)

: Diisi dengan nomor resi pengiriman barang

Nama dan Alamat Pengirim 
(Shipper Name and address)

: Diisi dengan nama dan alamat pengirim 
barang

Negara Asal (Country of Origin) : Diisi dengan Negara asal barang kiriman

Uraian Barang (Product Description)

Nama Barang dan Merek 
(Product Name and Brand)

: Diisi dengan nama merek dan nama jenis 
barang, misalnya:

a. Mi instant “SUPER LEZAT” (Nama jenis 
mi instant, merek: SUPER LEZAT)

b. Suplemen Kesehatan “Energi Oke”
c. Obat Tradisional “Tolak Pegel Linu”
d. Kosmetik “BMZ Lipstick Shine 0”

Lampiran III C.  Petunjuk Pengisian Formulir Pemasukan Barang untuk 
Keperluan Pribadi
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Ukuran 
Kemasan 
(Package Size)

: Diisi dengan ukuran individual kemasan 
barang, misal:

a. 100 gram (merupakan berat bersih/
netto produk)

b. Dus, botol @ 60 kapsul @ 500 mg
c. Dus, 6 sachet @ 4 gram
d. Dus, 10 strip @10 kapsul @ 500 mg
e. Tabung Dus, 3,5 gram

Jumlah (The Amount of 
Products) (pcs)

: Diisi dengan jumlah barang yang dikirim per 
jenis produk, misalnya:

a. 5 pieces (jumlah barang sesuai dengan
tiap kemasan primer)

Keterangan*/Remarks* : Diisi dengan keterangan mengenai resep 
dokter yang dilampirkan (contoh dosis)

Pemohon (applicant), 
(nama dan tandatangan/ 
name and signature)

: Diisi dengan nama dan tanda tangan 
penumpang atau penerima barang

Petugas (officer), 
(ttd&stempel/signature 
and stamp) (nama/name)

: Diisi dengan nama, tanda tangan dan 
stempel dari petugas Bea dan Cukai 
setempat

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



427Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2020

LA
M

PI
R

A
N

 I
V

  
PE

R
A

TU
R

A
N

 B
A

D
A

N
 P

E
N

G
A

W
A

S
 O

B
A

T 
D

A
N

 M
A

K
A

N
A

N
  

N
O

M
O

R
 1

5 
TA

H
U

N
 2

02
0 

 
TE

N
TA

N
G

  
PE

R
U

B
A

H
A

N
 A

TA
S

 P
E

R
A

TU
R

A
N

 B
A

D
A

N
 P

E
N

G
A

W
A

S
 O

B
A

T 
D

A
N

 
M

A
K

A
N

A
N

 N
O

M
O

R
 3

0 
TA

H
U

N
 2

01
7 

TE
N

TA
N

G
 P

E
N

G
A

W
A

S
A

N
 

PE
M

A
S

U
K

A
N

 O
B

A
T 

D
A

N
 M

A
K

A
N

A
N

 K
E

 D
A

LA
M

 W
IL

A
YA

H
 I

N
D

O
N

E
S

IA

B
A

T
A

SA
N

 J
U

M
LA

H
 B

A
R

A
N

G
 I

M
PO

R
 T

A
N

PA
 I

ZI
N

 E
D

A
R

 M
E

LA
LU

I 
JA

LU
R

 K
H

U
SU

S

*B
at

as
an

 d
al

am
 ta

bl
e 

di
ba

w
ah

 in
i, 

m
er

u
ju

k 
ke

te
n

tu
an

 p
em

as
u

ka
n

 O
ba

t d
an

 M
ak

an
an

 s
eb

ag
ai

m
an

a 
di

m
ak

su
d 

da
la

m
 P

as
al

 2
8

K
om

od
it

i
Ba

ta
sa

n 
Ju

m
la

h 
Pe

m
as

uk
an

 B
ar

an
g

Tu
ju

an
 P

en
gg

un
aa

n 
se

nd
ir

i/
pr

ib
ad

i 
be

rd
as

ar
ka

n 
pe

rt
im

ba
ng

an
 t

en
ag

a 
ke

se
ha

ta
n 

at
au

 t
an

pa
 

pe
rt

im
ba

ng
an

 t
en

ag
a 

ke
se

ha
ta

n 
(P

er
 h

ar
i)

Tu
ju

an
 P

en
el

it
ia

n 
(P

er
 h

ar
i)

Tu
ju

an
 S

am
pe

l u
nt

uk
 

R
eg

is
tr

as
i/

pe
nd

af
ta

ra
n 

(P
er

 h
ar

i)
Tu

ju
an

 P
am

er
an

 (P
er

 h
ar

i)

O
ba

t
Se

su
ai

 d
en

ga
n 

re
se

p 
do

kt
er

-
-

-

O
ba

t T
ra

di
si

on
al

M
ak

si
m

al
 5

pc
s*

 p
er

 
pe

nu
m

pa
ng

/ 
pe

ne
ri

m
a 

un
tu

k 
se

tia
p 

je
ni

s/
 it

em
 

pr
od

uk
.

*)
 C

at
at

an
:

U
nt

uk
 b

en
tu

k 
se

di
aa

n 
ta

bl
et

/ 
ka

ps
ul

 d
al

am
 

st
ri

p/
 b

lis
te

r/
bo

to
l d

an

Se
su

ai
 p

ro
po

sa
l/

pr
ot

ok
ol

 
pe

ne
lit

ia
n.

Pa
lin

g 
ba

ny
ak

 2
 p

cs
/i

te
m

 
pr

od
uk

 O
ba

t T
ra

di
si

on
al

 
un

tu
k 

m
as

in
g-

 m
as

in
g 

   
ke

m
as

an
 a

ta
u 

se
su

ai
 

de
ng

an
 k

ep
er

lu
an

 s
am

pe
l 

un
tu

k 
pe

ng
uj

ia
n.

Pa
lin

g 
ba

ny
ak

 1
0 

pc
s/

ite
m

 
pr

od
uk

 u
nt

uk
 m

as
in

g-
m

as
in

g 
ke

m
as

an
.

Lampiran IV Batasan Jumlah Barang Impor Tanpa Izin Edar Melalui Jalur 
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 16 Tahun 2020  
tentang  

Pencantuman Informasi Nilai Gizi  
untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi  

Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 16 TAHUN 2020  

TENTANG  
PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI  

UNTUK PANGAN OLAHAN YANG DIPRODUKSI  
OLEH USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label 
Pangan Olahan, perlu menetapkan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman 
Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang 
Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3867);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1745);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1452);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi
pada Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI 
UNTUK PANGAN OLAHAN YANG DIPRODUKSI OLEH 
USAHA  MIKRO
DAN USAHA KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman

hasil proses dengan cara atau metode tertentu,
dengan atau tanpa bahan tambahan.

2. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label
adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,
atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan,
dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau
merupakan bagian kemasan Pangan.
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3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam
Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein,
lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen
lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan
kesehatan manusia.

4. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat
ING adalah daftar kandungan zat Gizi dan
non Gizi Pangan Olahan sebagaimana produk
Pangan Olahan dijual sesuai dengan format yang
dibakukan.

5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah).

7. Takaran Saji adalah jumlah Pangan Olahan
yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan,
dinyatakan dalam satuan metrik atau satuan
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metrik dan ukuran rumah tangga yang sesuai 
untuk Pangan Olahan tersebut.

8. Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG
adalah acuan untuk pencantuman keterangan
tentang kandungan Gizi pada Label produk Pangan.

9. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi
Bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG,
adalah suatu kecukupan rata-rata zat Gizi setiap
hari bagi semua orang menurut golongan umur,
jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk
mencapai derajat kesehatan yang optimal.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan.

Pasal 2
(1) Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro

dan Usaha Kecil wajib mencantumkan ING.
(2) Jenis, deskripsi, nilai kandungan Gizi, dan

Takaran Saji Pangan Olahan yang diwajibkan
mencantumkan ING sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Pasal 3
(1) Selain jenis, deskripsi, nilai kandungan Gizi,

dan Takaran Saji Pangan Olahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan secara
bertahap berdasarkan kajian risiko.

(2) Penambahan jenis, deskripsi, nilai kandungan
Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Pangan Olahan yang 
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belum ditetapkan jenis, deskripsi, nilai kandungan 
Gizi, dan Takaran Saji dalam Peraturan Badan ini.

BAB II  
TATA CARA PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI

Pasal 5
(1) ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dicantumkan dalam bentuk tabel dan dinyatakan
per Takaran Saji.

(2) Takaran Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi informasi:
a. jenis dan jumlah kandungan zat Gizi;
b. persentase AKG; dan
c. catatan kaki.

(4) Persentase AKG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan ALG
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

(5) Tata cara pencantuman tabel ING sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil yang telah mendapatkan izin edar sebelum 
berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 
30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Badan ini 
diundangkan.
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BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  17 Juli 2020’

KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  17 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 786
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C. TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN

No Jenis Pangan Olahan Takaran Saji

1 Keripik pisang asin 20 g – 40 g

2 Keripik pisang manis 20 g – 40 g

3 Keripik sale pisang 20 g – 40 g

4 Keripik nangka 20 g – 40 g

5 Keripik tempe 20 g – 40 g

6 Keripik singkong 20 g – 40 g

7 Keripik singkong balado/ pedas 20 g – 40 g

8 Keripik umbi gadung 20 g – 40 g

9 Keripik ubi ungu 20 g – 40 g

10 Keripik kentang asin 20 g – 40 g

11 Keripik talas/ keladi 20 g – 40 g

12 Keripik ceker 20 g – 40 g

13 Dodol ketan 10 g – 30 g

14 Dodol/ lempok durian 10 g – 30 g

15 Rempeyek kacang tanah 20 g – 40 g

16 Kemplang/ amplang/ kuku macan/ kerupuk 
ikan/ kerupuk udang

20 g – 40 g

17 Rengginang/ batiah 20 g – 40 g

18 Kacang telur 25 g – 30 g

19 Kacang bawang/ kacang tojin 25 g – 30 g

20 Jipang kacang/ kipang kacang/ enting- enting 25 g – 30 g

21 Kue semprong 15 g – 30 g

22 Egg roll ubi ungu 15 g – 30 g

23 Stik keju 20 g – 40 g

24 Kue mochi isi kacang 10 g – 30 g

25 Kue satu/ koyah 15 g – 30 g

26 Biji ketapang 15 g – 30 g

27 Kembang goyang 20 g – 40 g

28 Cokelat susu 20 g – 40 g

29 Risoles isi daging dengan mayonais (beef 
mayonaise)

40 g – 60 g
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No Jenis Pangan Olahan Takaran Saji

30 Bakso daging sapi 50 g – 70 g

31 Naget ayam 50 g – 70 g

32 Siomay/ dimsum ikan 50 g – 70 g

33 Tahu bakso 50 g – 70 g

34 Otak-otak ikan 50 g – 70 g

35 Sambal ikan roa 10 g - 20 g

36 Sambal bawang 10 g - 20 g

37 Minuman yogurt plain 125 ml - 250 ml

38 Minuman yogurt berperisa 125 ml - 250 ml

39 Abon ayam 10 g – 25 g

40 Abon ikan lele 10 g – 25 g

41 Abon sapi 10 g – 25 g

42 Bawang goreng 10 g - 20 g

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN  PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI UNTUK PANGAN 
OLAHAN YANG DIPRODUKSI OLEH USAHA MIKRO DAN 
USAHA KECIL

TATA CARA PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI

A. INFORMASI YANG WAJIB DICANTUMKAN

1. TAKARAN SAJI

Keterangan mengenai Takaran Saji merupakan informasi
pertama yang tercantum dalam format ING.

a. Pencantuman

Takaran Saji dicantumkan berupa jumlah zat gizi dalam
Satuan Metrik (antara lain mg, g, ml) dan dapat diikuti
satuan Ukuran Rumah Tangga (URT).
Satuan metrik merupakan satuan berat atau isi/volume
antara lain gram atau mililiter.
Ukuran Rumah Tangga (URT) merupakan ukuran atau
takaran yang lazim digunakan di rumah tangga untuk
menaksir jumlah Pangan yang dikonsumsi, antara lain
sendok teh, sendok makan, sendok takar, gelas, botol,
kaleng, mangkuk, bungkus/saset, keping, buah, biji, butir,
potong, iris dan kotak.
Contoh pencantuman Takaran Saji adalah sebagai berikut :
“Takaran saji ... g (... sendok makan)” atau
“Takaran saji ... ml (... gelas)”.
Contoh :

“Takaran saji 14 g (2 sendok takar)” 
“Takaran saji 200 ml (1 gelas)”

Jika takaran saji juga dicantumkan dalam URT, maka URT 
dicantumkan dalam bilangan bulat.

Lampiran II Tata Cara Pencantuman Informasi Nilai Gizi
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b. Pembulatan unit Satuan Metrik Takaran Saji

a. Kurang dari 10 g atau 10 ml, dibulatkan ke kelipatan
0,1 g atau 0,1 ml terdekat (1 desimal).
Contoh : 7,68 g dibulatkan  menjadi 7,7 g

b. Lebih dari 10 g atau 10 ml, dibulatkan ke kelipatan
1 g atau 1 ml terdekat (tanpa desimal).
Contoh :
▪ 25,3 ml dibulatkan menjadi 25 ml
▪ 32,5 g dibulatkan menjadi 33 g

2. JUMLAH SAJIAN PER KEMASAN

a. Pengertian

Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah Takaran
Saji yang terdapat dalam satu kemasan Pangan.

b. Pencantuman

• Jika kemasan Pangan berisi lebih dari 1 (satu) Takaran
Saji, maka pencantuman jumlah sajian per kemasan
adalah sebagai berikut:

”... sajian per kemasan”
 Contoh:

Suatu kemasan Pangan berisi 5 (lima) Takaran Saji, 
maka pencantuman jumlah sajian per kemasan adalah 
sebagai berikut:

”5 sajian per kemasan”
• Jika kemasan Pangan berisi sajian tunggal, maka

Pangan tersebut tidak wajib mencantumkan informasi
mengenai jumlah sajian per kemasan.

c. Pembulatan jumlah sajian per kemasan

Ketentuan tentang pembulatan ukuran jumlah sajian per
kemasan adalah sebagai berikut:
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Pembulatan dilakukan ke kelipatan 1 terdekat (tanpa 
desimal). Contoh :
-  Isi bersih suatu produk sebesar 100 ml dengan

Takaran Saji 30 ml,  perhitungan  jumlah  sajian
per  kemasan  produk  adalah 3,33.   Pencantuman
jumlah   sajian   per   kemasan   produk tersebut
adalah sebagai berikut :

”3 sajian per kemasan”

-  Isi bersih suatu produk sebesar 150 g dengan Takaran 
Saji 60 g, perhitungan jumlah sajian per kemasan
produk adalah 2,5. Pencantuman  jumlah  sajian  per
kemasan  produk  tersebut adalah sebagai berikut :

”3 sajian per kemasan”

-  Isi bersih suatu produk sebesar 700 ml dengan
Takaran Saji 125 ml, perhitungan jumlah sajian per
kemasan produk adalah 5,6. Pencantuman jumlah
sajian per kemasan produk tersebut adalah sebagai
berikut :

”6 sajian per kemasan”

3. JUMLAH PER SAJIAN

Uraian tentang zat Gizi yang dicantumkan dalam ING merupakan
kandungan masing-masing zat Gizi per sajian. Oleh karena itu
sebelum uraian tentang zat Gizi, tulisan sebagai berikut harus
dicantumkan dengan huruf besar (kapital) dan tebal (bold) :

”JUMLAH PER SAJIAN”

4. JENIS DAN JUMLAH KANDUNGAN ZAT GIZI DAN NON GIZI

Jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan non gizi yang wajib
dicantumkan pada tabel ING terdiri dari:
a. Energi total

• Energi total merupakan jumlah energi yang berasal dari
lemak total, protein, dan karbohidrat.
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• Kandungan energi total dicantumkan dalam satuan
kilokalori (kkal) per sajian dengan tulisan tebal (bold).

• Pembulatan nilai energi total

a. Kurang dari 5 kkal per sajian, dinyatakan sebagai
0 kkal. Contoh : Kandungan energi total sebesar 4
kkal per sajian, maka pencantuman nilai energi total
sebagai berikut :

”Energi total 0 kkal”

b. 5 kkal sampai 50 kkal per sajian, dibulatkan ke
kelipatan 5 kkal terdekat.
Contoh : Kandungan energi total sebesar 22 kkal per
sajian, maka pencantuman nilai energi total sebagai
berikut :

”Energi total 0 kkal”

c. Lebih dari 50 kkal per sajian, dibulatkan ke kelipatan 
10 kkal terdekat.
Contoh : Kandungan energi total sebesar 266 kkal
per sajian, pencantuman nilai energi total sebagai
berikut:

”Energi total 270 kkal”

b. Lemak total
• Lemak total menggambarkan kandungan semua asam

lemak dalam Pangan dan dinyatakan sebagai trigliserida.
• Kandungan lemak total dicantumkan dalam gram per

sajian dan dalam persentase AKG lemak total, dengan
tulisan tebal (bold).

• Pembulatan nilai lemak total

a. Kurang dari dari 0,5 g per sajian, dinyatakan sebagai
0 g. Contoh : Kandungan lemak total sebesar 0,4 g
per sajian, maka pencantuman nilai lemak total
sebagai berikut:

”Lemak total 0 g”
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b. 0,5 sampai 5 g per sajian, dibulatkan ke kelipatan
0,5 g terdekat. Contoh : Kandungan lemak total
sebesar 4,2 g per sajian, maka pencantuman nilai
lemak total sebagai berikut :

”Lemak total  4,0 g”

c. Lebih dari 5 g per sajian, dibulatkan ke kelipatan 1 g
terdekat. Contoh : Kandungan lemak total sebesar
11,7 g per sajian, maka pencantuman nilai lemak
total  sebagai berikut :

”Lemak total  12 g”

• Pembulatan nilai persentase AKG lemak total

a. Jika kandungan lemak total yang dicantumkan 0 g
per sajian, maka nilai persentase AKG lemak total
yang dicantumkan adalah 0 %.

b. Lebih dari 0 % per sajian, maka dibulatkan ke
kelipatan 1 % terdekat.
Contoh : Nilai persentase AKG lemak total sebesar
4,5 % per sajian, maka persentase  yang dicantumkan 
adalah 5 %.

c. Lemak jenuh
• Lemak jenuh merupakan jumlah keseluruhan asam

lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap.
• Kandungan lemak jenuh dicantumkan dalam gram per

sajian dan dalam persentase AKG lemak jenuh, dengan
tulisan tebal (bold).

• Pembulatan nilai lemak jenuh

a. Kurang dari 0,5 g per sajian, dinyatakan sebagai 0 g.
Contoh : Kandungan lemak jenuh sebesar 0,3 g
per sajian, maka pencantuman nilai lemak jenuh
sebagai berikut :

”Lemak jenuh 0 g”
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b. 0,5  g  sampai  5  g  per  sajian, dibulatkan ke
kelipatan  0,5 g terdekat.
Contoh : Kandungan lemak jenuh sebesar 3,7 g
per sajian, maka pencantuman nilai lemak jenuh
sebagai berikut :

”Lemak jenuh 4,0 g”

c. Lebih dari 5 g per sajian, dibulatkan ke kelipatan
1 g terdekat. Contoh : Kandungan lemak jenuh
sebesar 11,4 g per sajian, maka pencantuman nilai
lemak jenuh sebagai berikut :

”Lemak jenuh  11 g”

• Pembulatan nilai persentase AKG lemak jenuh

a. Jika kandungan lemak jenuh yang dicantumkan 0 g,
maka nilai persentase AKG lemak jenuh adalah 0 %

b. Lebih dari 0 %, maka dibulatkan ke kelipatan 1 %
terdekat. Contoh : Nilai persentase AKG lemak
jenuh sebesar 5,3 % per sajian, maka nilai  yang
dicantumkan adalah 5 %.

d. Protein
• Kandungan protein menggambarkan kandungan semua

asam amino dalam Pangan Olahan.
• Kandungan protein dicantumkan dalam gram per sajian

dan dalam persentase AKG protein, dengan tulisan tebal
(bold).

• Pembulatan nilai protein

a. Kurang dari 0,5 g per sajian, dinyatakan sebagai 0 g
Contoh : Kandungan protein sebesar 0,2 g per
sajian, maka pencantuman nilai protein sebagai 
berikut :

”Protein 0 g”
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b. Lebih dari 0,5 g per sajian, dibulatkan ke kelipatan
1 g terdekat. Contoh : Kandungan protein sebesar
3,2 g per sajian, maka pencantuman nilai protein
sebagai berikut :

”Protein 3 g”

• Pembulatan nilai persentase AKG protein

a. Jika  kandungan  protein  yang  dicantumkan
0  g,  maka  nilai persentase AKG protein yang
dicantumkan adalah 0 %.

b. Lebih dari 0 %, maka dibulatkan ke kelipatan 1 %
terdekat. Contoh  :  Nilai  persentase  AKG  protein
sebesar  2,6  %,  maka nilai  yang dicantumkan
adalah 3 %.

e. Karbohidrat total
• Karbohidrat total meliputi gula, pati, serat pangan dan

kompon karbohidrat lain.
• Kandungan karbohidrat total dicantumkan dalam gram

per sajian dan dalam persentase AKG, dengan tulisan
tebal (bold).

• Pembulatan nilai karbohidrat total

a. Kurang dari 0,5 g per sajian, dinyatakan sebagai 0 g.
Contoh  :  Kandungan  karbohidrat  total  sebesar
0,45  g  per sajian,  maka  pencantuman  nilai
karbohidrat  total  sebagai berikut :

”Karbohidrat  total 0 g”

b. Lebih  dari  0,5  g  per  sajian,  dibulatkan  ke
kelipatan  1  g terdekat.
Contoh  :  Kandungan  karbohidrat  total  sebesar
25,5  g  per sajian,  maka  pencantuman  nilai
karbohidrat  total  sebagai berikut :

”Karbohidrat  total 26 g”
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• Pembulatan nilai persentase AKG karbohidrat total

a. Jika kandungan karbohidrat total yang dicantumkan 
0 g, maka nilai persentase AKG karbohidrat total
adalah 0 %.

b. Lebih dari 0 %, maka dibulatkan ke kelipatan 1 %
terdekat. Contoh : Nilai persentase AKG karbohidrat
total adalah 87,9 %, maka  yang dicantumkan
adalah 88 %.

f. Gula
• Gula  merupakan  jumlah  semua  monosakarida  dan

disakari (seperti glukosa, fruktosa, laktosa dan sukrosa)
yang terdapat dala Pangan Olahan.

• Kandungan  gula  dicantumkan  dalam  gram  per  sajian,
deng tulisan tebal (bold).

• Pembulatan nilai gula

a. Kurang dari 0,5 g per sajian, dinyatakan sebagai 0 g.
Contoh : Kandungan gula sebesar 0,25 g per sajian,
maka pencantuman nilai gula sebagai berikut :

”Gula 0 g”

b. Lebih dari 0,5 g per sajian, pembulatan dilakukan ke
kelipatan 1 g terdekat.
Contoh : Kandungan gula sebesar 7,4 g per sajian,
maka pencantuman nilai gula sebagai berikut :

”Gula 7 g”

g. Garam (natrium)
• Jumlah garam (natrium) dicantumkan sebagai natrium

total.
• Kandungan  garam  (natrium)  dicantumkan  dalam

miligram  p sajian dan dalam persentase AKG, dengan
tulisan tebal (bold).

• Pembulatan nilai garam (natrium)
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a. Kurang dari 5 mg per sajian, dinyatakan sebagai 0
mg. Contoh : Kandungan garam (natrium) sebesar
4 mg per sajian, maka pencantuman nilai garam
(natrium) sebagai berikut :

”Garam (natrium) 0 mg”

b. 5 mg sampai 140 mg per sajian, maka dibulatkan ke
kelipatan 5 mg terdekat.
Contoh : Kandungan garam (natrium) sebesar 28 mg
per sajian, maka pencantuman nilai garam (natrium)
sebagai berikut :

”Garam (natrium) 30 mg”

c. Lebih dari 140 mg per sajian, maka dibulatkan ke
kelipatan 10 mg terdekat.
Contoh : Kandungan garam (natrium) sebesar 255
mg per sajian, maka pencantuman nilai garam
(natrium) sebagai berikut :

” Garam (natrium) 260 mg”

• Pembulatan nilai persentase AKG garam (natrium)

a. Jika kandungan garam (natrium) yang dicantumkan
0 mg, maka nilai persentase AKG garam (natrium)
yang dicantumkan adalah 0 %.

b. Lebih dari 0 %, maka dibulatkan ke kelipatan 1 %
terdekat. Contoh : Nilai persentase AKG garam
(natrium) sebesar 9,3 % persajian, maka persentase
AKG garam (natrium) yang dicantumkan adalah 9 %

5. PERSENTASE AKG

Persentase AKG merupakan persentase kontribusi zat gizi dalam
satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat
gizi tersebut dalam sehari. Jumlah kebutuhan zat gizi dalam
sehari mengacu pada nilai Acuan Label Gizi (ALG) zat gizi yang
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tercantum pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Acuan Label Gizi. Nilai ALG pada peraturan tersebut 
ditetapkan per kelompok usia dan kondisi tertentu (misalnya ibu 
hamil dan ibu menyusui). Adapun nilai ALG untuk kelompok usia 
umum tersaji dalam tabel berikut.

No Zat gizi Satuan Nilai ALG
1 Energi kkal 2150
2 Protein gram 60
3 Lemak total gram 67
4 Lemak jenuh gram 20
5 Karbohidrat total gram 325
6 Gula gram -
7 Natrium miligram 1500

6. CATATAN KAKI

a. Pengertian

Catatan kaki merupakan informasi yang menerangkan
bahwa persentase AKG yang ditunjukkan dalam ING dihitung
berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal untuk kelompok
umum. Kebutuhan energi tersebut dapat lebih tinggi atau
lebih rendah, disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Pencantuman

• Contoh tulisan yang dicantumkan adalah sebagai berikut:
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih
rendah

• Catatan kaki dicantumkan pada bagian paling bawah,
ditulis dengan huruf miring (italic) dan merupakan
informasi terakhir di dalam kotak ING.

B. KONVERSI KANDUNGAN GIZI PER SAJI DAN PERHITUNGAN
PERSENTASE AKG

Contoh Perhitungan
Keripik tempe memiliki kandungan gizi per 100 gram adalah sebagai
berikut:
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Jenis 
Pangan 
Olahan

Nilai kandungan gizi (per 100 gram)

Energi 
total (kkal)

Lemak 
total 
(g)

Lemak 
jenuh (g)

Protein 
(g)

Karbohidrat 
total (g)

Gula 
(g)

Garam 
(natrium) 

(mg)

Keripik 
tempe

546,5 33,03 15 15,95 46,33 1,1 1062

Jika takaran saji produk ditetapkan sebesar 20 gram, berapa jumlah 
kandungan gizi per saji dan persentase AKG untuk dicantumkan pada 
tabel ING?

Jawaban:
Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut:
• Perhitungan nilai zat gizi per takaran saji produk Rumus:

Takaran saji (g)
100 g

= × Nilai zat gizi produk sesuai hasil analisa

Nilai zat gizi per takaran saji produk keripik tempe adalah:

Zat gizi Nilai zat gizi 
(per saji)

Ketentuan 
pembulatan

Hasil 
pembulatan

Energi Total 20 g
100 g × 546,5 kkal

 = 109,3 kkal

lebih dari 50 
kkal per sajian, 
dibulatkan ke 
kelipatan 10 kkal 
terdekat

110 kkal

Lemak total 20 g
100 g

× 33,03 g

 = 6,61 g

Lebih dari 5 g per 
sajian, dibulatkan 
ke kelipatan 1 g 
terdekat

7 g

Lemak jenuh 20 g
100 g

× 15 g = 3 g
0,5 g  sampai 
5 g per sajian, 
dibulatkan ke 
kelipatan 0,5 g 
terdekat

3 g

Protein 20 g
100 g

× 15,95 g

 = 3,19 g

Lebih dari 0,5 g per 
sajian, dibulatkan 
ke kelipatan 1 g 
terdekat

3 g

Karbohidrat 
total

20 g
100 g

× 46,33 g

 = 9,27 g

Lebih dari 0,5 g per 
sajian, dibulatkan 
ke kelipatan 1 g 
terdekat

9 g
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Zat gizi Nilai zat gizi 
(per saji)

Ketentuan 
pembulatan

Hasil 
pembulatan

Gula 20 g
100 g

× 1,1 g

 = 0,22 g

Kurang dari 0,5 
g per sajian, 
dinyatakan sebagai 
0 g

0 g

Garam 
(natrium)

20 g
100 g

× 1062 mg

 = 212,4 g

Lebih dari 140 
mg per sajian, 
dibulatkan ke 
kelipatan 10 mg 
terdekat

210 mg

• Perhitungan dan pembulatan persentase AKG
Rumus:

Persentase AKG per takaran saji = × 100%Nilai zat gizi per takaran saji
ALG zat gizi

Acuan Label Gizi (ALG)
Nilai ALG mengacu pada tabel yang tersaji pada bagian A, poin 5 
pada Lampiran ini.

Cara perhitungan dan pembulatan persentase AKG
Catatan:
- Khusus untuk energi, persentase AKG untuk energi tidak ditampil-

kan pada tabel ING, sehingga tidak dilakukan perhitungan.
- Gula tidak memiliki nilai ALG, sehingga tidak dilakukan per-

hitungan.

Zat gizi Nilai zat gizi 
(per saji)

Ketentuan 
pembulatan

Hasil 
pembulatan

Lemak total 6,61 g
67 g × 100%

 = 9,87% AKG

Lebih dari 0%, 
maka  dibulatkan 
ke kelipatan 1% 
terdekat

10%

Lemak jenuh 3 g
20 g × 100%

 = 15% AKG

Lebih dari 0%, 
maka  dibulatkan 
ke kelipatan 1% 
terdekat

15%

Protein 3,19 g
20 g × 100%

 = 5,32% AKG

Lebih dari 0%, 
maka  dibulatkan 
ke kelipatan 1% 
terdekat

5%
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Zat gizi Nilai zat gizi 
(per saji)

Ketentuan 
pembulatan

Hasil 
pembulatan

Karbohidrat 
total

9,27 g
325 g × 100%

 = 2,85% AKG

Lebih dari 0%, 
maka  dibulatkan 
ke kelipatan 1% 
terdekat

3%

Garam 
(Natrium)

212,4 mg
1500 mg × 100%

 = 14,16% AKG

Lebih dari 0%, 
maka  dibulatkan 
ke kelipatan 1% 
terdekat

14%

Sehingga contoh pencantuman pada tabel ING produk keripik tempe yang 
memiliki berat bersih 100 gram adalah:

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji 20 gram (4 keping)
5 Sajian per kemasan

JUMLAH PER SAJIAN

Energi total  110 kkal

% AKG
Lemak total 7 g 10 %
Lemak jenuh 3 g 15 %
Protein 3 g 5 %
Karbohidrat total 9 g 3 %
Gula 0 g
Garam (natrium) 210 mg 14 %

% Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 
2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin 
lebih tinggi atau lebih rendah

C. FORMATING

1. Format vertikal, untuk kemasan dengan luas permukaan Label
lebih dari 100 cm2

Terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu :
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a. Bagian pertama memuat tulisan “INFORMASI NILAI GIZI”
serta keterangan tentang Takaran Saji dan jumlah sajian per
kemasan.

b. Bagian kedua menyajikan keterangan yang berkenaan dengan 
kandungan zat Gizi. Ukuran satuan yang dicantumkan
untuk masing-masing zat Gizi sebagaimana diuraikan pada
bagian sebelumnya.
Bagian ini dibagi atas 3 (tiga) sub bagian dan diawali dengan
kalimat “JUMLAH PER SAJIAN”.
• Sub bagian pertama memuat informasi yang berkenaan

dengan energi.
• Sub bagian kedua memuat keterangan yang berkenaan

dengan lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat
total, gula, dan garam (natrium).

• Sub bagian ketiga memuat keterangan tentang vitamin,
mineral, dan komponen lainnya (jika ada).

c. Bagian ketiga memuat catatan kaki.
Format :

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji ... g/ml.....  (....... keping)
........ Sajian per kemasan

JUMLAH PER SAJIAN

Energi total  110 kkal

% AKG
Lemak total 7 g 10 %
Lemak jenuh 3 g 15 %
Protein 3 g 5 %
Karbohidrat total 9 g 3 %
Gula 0 g
Garam (natrium) 210 mg 14 %

% Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 
2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin 
lebih tinggi atau lebih rendah
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2. Format horizontal, untuk kemasan dengan luas permukaan Label
kurang dari atau sama dengan 100 cm2.
Terdapat 2 (dua) format yang dapat dipilih untuk digunakan
yaitu:
i. Format Tabular

Keterangan yang dimuat dalam format ini disajikan dalam
bentuk kolom dan baris.
• Kolom pertama memuat tulisan “INFORMASI NILAI GIZI”

serta keterangan tentang Takaran Saji, jumlah sajian
per kemasan, dan  keterangan mengenai energi.

• Kolom kedua menyajikan keterangan yang berkenaan
dengan lemak total, lemak jenuh, dan protein dalam
persen AKG per sajian.

• Kolom ketiga mencantumkan uraian yang berkenaan
dengan karbohidrat total, gula, dan garam (natrium).
Uraian mengenai vitamin dan mineral lainnya dimuat
dalam kolom tersendiri di bawah kolom kedua dan
ketiga (jika ada).

Baris paling akhir adalah catatan kaki.
Format :

ii. Format Linier
Dalam format linier, seluruh informasi dicantumkan dalam
satu kolom.
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Format :

3. Jika luas permukaan Label lebih dari 100 cm2, namun bentuk
kemasan tidak dapat mengakomodasi format vertikal, maka
pencantuman ING dapat menggunakan format horizontal.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



9
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 18 Tahun 2020  
tentang  

Pedoman Penilaian Obat  
Berbasis Sel Manusia
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 18 TAHUN 2020  

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN OBAT  

BERBASIS SEL MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

 Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari 
peredaran obat berbasis sel manusia yang tidak 
memenuhi syarat, dalam pelaksanaan registrasi 
diperlukan penilaian terhadap aspek keamanan, 
khasiat, dan mutu;

b. bahwa untuk menjamin obat berbasis sel manusia
telah memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan
mutu, perlu menetapkan pedoman yang mengatur
mengenai penilaian obat berbasis sel manusia;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu
kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan
yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat
sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan,
khasiat/ manfaat, dan mutu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas
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Obat dan Makanan tentang Pedoman Penilaian 
Obat Berbasis Sel Manusia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria 
dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1692) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Registrasi Obat Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 825);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN OBAT BERBASIS 
SEL MANUSIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi 

yang merupakan bahan atau paduan bahan yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan 
kontrasepsi untuk manusia.
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2. Obat Berbasis Sel Manusia adalah obat yang 
berasal dari sel somatik dan/atau produk rekayasa 
jaringan manusia, tidak termasuk produk turunan 
yang dihasilkan oleh sel tersebut, produk sel punca 
autologus dan embrionik, maupun produk darah.

3. Pendaftar adalah industri farmasi yang telah 
mendapatkan izin industri farmasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Evaluator adalah pegawai di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang berdasarkan 
surat penunjukan dan surat tugas dari pejabat 
yang berwenang bertugas untuk melakukan 
evaluasi dan/atau penilaian terhadap permohonan 
registrasi Obat yang diajukan oleh Pendaftar.

5. Organisasi Riset adalah seseorang atau suatu 
organisasi yang melakukan pengembangan Obat 
Berbasis Sel Manusia.

Pasal 2
(1) Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia 

merupakan panduan bagi:
a. Evaluator dalam melakukan evaluasi dan/atau 

penilaian Obat Berbasis Sel Manusia;
b. Pendaftar dalam memenuhi persyaratan 

registrasi Obat Berbasis Sel Manusia; dan
c. Organisasi Riset dalam melakukan pengem-

bangan Obat Berbasis Sel Manusia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam rangka registrasi Obat.
(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat persyaratan teknis yang terdiri atas:
a. analisis risiko;
b. pengembangan nonklinik;
c. pengembangan klinik;
d. aspek mutu dan proses pembuatan; dan
e. farmakovigilans dan rencana manajemen 

risiko.



466 Jilid 2 – Peraturan BPOM Tahun 2020

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Pedoman ini harus memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai:
a. kriteria dan tata laksana registrasi obat;
b. penilaian obat pengembangan baru; dan/atau
c. tata laksana persetujuan uji klinik.

Pasal 4
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 812
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LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  

PEDOMAN PENILAIAN OBAT BERBASIS SEL MANUSIA

PEDOMAN PENILAIAN OBAT BERBASIS SEL MANUSIA 

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang biologi, bioteknologi 
dan kedokteran telah mendorong pengembangan dan inovasi obat 
baru, termasuk obat berbasis sel manusia. Obat tersebut mempunyai 
potensi yang tinggi untuk terapi berbagai penyakit yang pengobatannya 
belum terpenuhi (unmet medical need).

Saat ini terdapat beragam obat berbasis sel manusia berdasarkan 
sumber dan tipe sel, serta kompleksitas produk. Terapi dengan obat 
berbasis sel tersebut umumnya menggunakan sel somatik. Terapi sel 
somatik adalah pemberian sel hidup dewasa yang telah dimanipulasi 
atau diproses secara ex vivo. Sel somatik tersebut diperoleh secara 
autologus atau alogenik. Pembuatan produk terapi sel somatik 
meliputi pembiakan secara ex vivo, perbanyakan, seleksi, atau 
perlakuan farmakologi terhadap sel atau perubahan lain terhadap 
karakteristik biologisnya.

Contoh terapi sel somatik adalah implantasi sel sebagai sumber 
molekul yang diproduksi dalam tubuh manusia, seperti enzim, 
sitokin, atau faktor koagulasi; implantasi berbagai macam sel punca 
yang berasal dari berbagai sumber; sel limfoid teraktivasi seperti 
lymphokine activated killer cells dan tumor-infiltrating lymphocytes; 
serta implantasi populasi sel yang dimanipulasi, seperti CAR-T cell, 
hepatosit, mioblas, atau sel islet pankreatik, yang ditujukan untuk 
menjalankan fungsi biologis yang kompleks.

Sel untuk tujuan terapi dapat diberikan dengan berbagai 
cara. Sebagai contoh, sel tersebut dapat diberikan melalui infus, 

Lampiran Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia
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disuntikkan ke berbagai tempat atau diimplantasi dalam bentuk 
agregat atau bersamaan dengan pendukung berbentuk padat atau 
bahan terenkapsulasi. Matriks, serat, butiran, atau bahan lain yang 
digunakan bersama sel dapat dikategorikan sebagai zat tambahan, 
komponen aktif tambahan, atau alat kesehatan. Karena kompleksitas 
interaksi antara sel dan konstituen lain, penggunaan komponen 
tambahan harus dipertimbangkan sebagai bagian dari produk jadi 
pada saat evaluasi.

Salah satu komponen seluler dalam terapi sel adalah sel punca. 
Sel tersebut memiliki dua kemampuan, yaitu memperbarui diri 
(menghasilkan anak sel yang tidak berdiferensiasi) dan kemampuan 
berdiferensiasi sehingga memiliki potensi sebagai sumber terapi sel 
untuk pengobatan berbagai penyakit, seperti penyakit degeneratif, 
kanker, gangguan metabolisme, inflamasi, serta untuk memperbaiki 
dan meregenerasi jaringan yang rusak maupun hilang. Pada 
perkembangan penelitian mengenai mekanisme terapi menggunakan 
sel punca, diketahui bahwa bukanlah sel punca luar yang 
berdiferensiasi menjadi sel target apapun, melainkan sel punca luar 
dapat menghasilkan signalling molecule yang mengaktifkan sel punca 
di jaringan target.

Berbagai jenis sel punca dapat diisolasi dari berbagai macam 
jaringan tubuh manusia, diperbanyak dan/atau didiferensiasi secara 
in vitro, untuk selanjutnya dapat diberikan pada pasien. Sel punca 
dapat digunakan dengan atau tanpa kombinasi dengan biomolekul, 
bahan kimia lain atau alat kesehatan.

Sel punca terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
1. Sel punca embrionik yang berasal dari blastosis.

Sel punca embrionik memiliki sifat pluripoten dan mampu 
berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel manusia. Sel punca 
embrionik dapat dikarakterisasi berdasarkan jenis penanda, 
misalnya penanda sel permukaan atau penanda gen untuk 
pluripotensi.

2. Sel punca dewasa atau somatik meliputi:
a. Sel punca hematopoetik

Sel punca hematopoetik adalah sel punca spesifik jaringan. 
Sel tersebut dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis 
hematopoetik, mieloid dan limfoid, baik di sumsum tulang 
atau timus. Sel punca ini juga dapat ditemukan pada plasenta 
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dan darah tali pusat pada saat kelahiran dalam jumlah yang 
sama dengan jumlah pada sumsum tulang orang dewasa. 
Pada tubuh orang dewasa, sel punca hematopoetik terdapat 
pada sumsum tulang merah dan pada sirkulasi pembuluh 
darah tepi dengan jumlah yang rendah.

b. Sel punca mesenkimal/stromal
Sel punca mesenkimal/stromal terutama berasal dari sel 
stroma sumsum tulang atau jaringan adiposa. Sel punca 
tersebut diisolasi dari berbagai macam jaringan, seperti 
retina, hati, epitel lambung, tendon, membran sinovial, 
plasenta, tali pusat dan darah. Sel punca mesenkimal/stromal 
ditentukan berdasarkan sifat melekat pada plastic, ekspresi 
antigen permukaan yang spesifik dan potensi diferensiasi 
multipoten. Sel tersebut juga dapat berdiferensiasi menjadi 
sel mesenkimal yang utamanya menjadi sel adiposa, sel 
tulang, dan sel tulang rawan.

c. Sel progenitor yang spesifik dari jaringan dengan kemampuan 
diferensiasi yang lebih ketat yang bertanggung jawab 
terhadap pembaruan dan penggantian jaringan normal 
seperti neuron, usus, paruparu, dan otot. Sel punca spesifik 
jaringan memiliki kelemahan dalam hal kemampuan untuk 
berdiferensiasi dan pada umumnya menghasilkan satu jenis 
sel atau beberapa jenis sel yang spesifik untuk jaringan 
tersebut (misalnya tenosit, miosit, astrosit).
Selain jenis sel punca di atas, terdapat induced pluripotent 
stem cells (iPSCs) yang dihasilkan secara buatan. IPSC 
merupakan sel terdiferensiasi yang diprogram ulang 
sehingga dapat memperoleh kemampuan pembaruan 
maupun diferensiasi seperti sel punca embrionik. Sel 
tersebut mengalami pemrograman ulang dari sel somatik 
dewasa, seperti fibroblas. Sel tersebut memiliki kemampuan 
pembaruan diri, pluripoten dan dapat membentuk teratoma. 
Kemampuan diferensiasi iPSCs bergantung pada tipe sel dan 
umur sel yang mengalami pemrograman ulang.
Saat ini obat berbasis sel manusia mulai dikembangkan 
di banyak negara termasuk Indonesia. Obat ini berpotensi 
untuk diproduksi dan digunakan secara massal. Oleh 
karena itu, diperlukan ketentuan dan regulasi khusus 
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terkait penilaian obat berbasis sel manusia dalam rangka 
memperoleh izin edar untuk memberikan jaminan khasiat, 
keamanan, dan mutu.
Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada 
industri atau lembaga penelitian dan Badan POM dalam 
rangka pemberian izin edar obat berbasis sel manusia. 
Pedoman ini akan terus dikembangkan untuk mengakomodasi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa 
mendatang.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan tentang persyaratan pendaftaran obat 
berbasis sel manusia di Indonesia.

2. Memberikan panduan evaluasi obat berbasis sel manusia.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mencakup panduan mulai dari pengembangan, 
proses pembuatan termasuk kontrol mutu, serta pengembangan 
nonklinik dan klinik obat berbasis sel manusia yang diproduksi secara 
massal untuk memperoleh izin edar. Pedoman ini tidak mencakup 
penilaian produk turunan yang dihasilkan oleh sel tersebut, produk 
sel punca autologus dan embrionik, maupun produk darah.
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BAB II  
PERSYARATAN TEKNIS

A. ANALISIS RISIKO

Risiko yang disebabkan oleh pemberian obat berbasis sel 
sangat bergantung pada sumber sel, proses pembuatan, komponen 
nonselular, dan penggunaan terapetik khusus. Variasi obat berbasis 
sel dapat mengakibatkan berbagai risiko untuk pasien, personil medis, 
maupun populasi umum. Oleh karena itu, rencana pengembangan 
dan persyaratan evaluasi harus disesuaikan secara kasus per kasus 
dengan analisis risiko multifaktorial.

Pada awal pengembangan produk, analisis risiko awal dapat 
dilakukan berdasarkan pengetahuan yang ada mengenai jenis produk 
dan tujuan penggunaannya. Hal ini harus diperbarui oleh pendaftar 
selama siklus hidup produk sebagai data yang selanjutnya digunakan 
untuk mengkarakterisasi risiko. Analisis risiko secara menyeluruh 
digunakan untuk menjustifikasi pengembangan produk dan sebagai 
dasar untuk persiapan rencana manajemen risiko sesuai Pedoman 
Perencanaan Manajemen Risiko yang berlaku.

Secara khusus, hasil analisis risiko digunakan untuk:
1. mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan mutu dan 

keamanan produk;
2. menentukan tingkat dan fokus dari data yang diperlukan selama 

pengembangan nonklinik dan klinik;
3. menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk 

meminimalkan risiko, seperti kemungkinan timbulnya respons 
imun yang tidak diinginkan; dan

4. menentukan kegiatan manajemen risiko pasca pemasaran 
(farmakovigilans).
Kriteria risiko umum berikut ini digunakan untuk mengestimasi 

risiko secara keseluruhan:
1. sumber (autologus – alogenik);
2. kemampuan untuk proliferasi dan diferensiasi;
3. kemampuan untuk menimbulkan respons imun (sebagai target 

atau efektor);
4. tingkat manipulasi sel (ekspansi in vitro/ex vivo/aktivasi/ 

diferensiasi/manipulasi genetik/cryo-conservation);
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5. teknik pemberian (misalnya perfusi ex vivo, bedah lokal atau 
sistemik);

6. durasi paparan atau kultur (pendek hingga permanen) atau masa 
hidup sel;

7. produk kombinasi (sel dan molekul bioaktif atau material 
terstruktur); dan

8. ketersediaan data klinis atau pengalaman dengan produk yang 
sejenis.

B. ASPEK MUTU DAN PROSES PEMBUATAN

Bagian ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan produsen setelah 
memperoleh sel dan jaringan. Produksi obat berbasis sel harus sejalan 
dengan prinsip Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dibuktikan 
dengan sertifikat CPOB atau dokumen lain yang setara.

Zat aktif obat berbasis sel terdiri atas sel dan/atau jaringan yang 
dimanipulasi. Bahan tambahan (misalnya: perancah, matriks, alat, 
biomaterial, biomolekul dan/atau komponen lain) bila dicampurkan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sel yang dimanipulasi 
dianggap sebagai zat aktif dan dianggap sebagai bahan awal, walaupun 
tidak berasal dari mahluk hidup.

Obat berbasis sel seringkali mengandung atau terdiri atas 
sel dengan jumlah terbatas dan kebanyakan ditujukan untuk 
penggunaan yang spesifik bagi tiap pasien. Hal ini akan memunculkan 
isu spesifik terkait desain uji pengawasan mutu untuk setiap produk 
yang sedang dikembangkan. Karena pedoman ini mencakup berbagai 
obat berbasis sel, rangkaian proses dapat bervariasi dari yang sangat 
sederhana sampai sangat kompleks. Untuk obat berbasis sel tertentu, 
bahan awal, zat aktif dan obat dapat sangat berkaitan atau hampir 
identik sehingga persyaratan di bawah ini mungkin tidak memadai 
atau hanya sebagian yang relevan.

1. Bahan Awal dan Bahan Baku

Proses pembuatan obat berbasis sel secara umum tidak 
mencakup sterilisasi akhir, tahap purifikasi, penghilangan virus 
dan atau tahap inaktivasi. Karena itu persyaratan dan kriteria 
keberterimaan yang ketat untuk semua sumber bahan dari 
manusia atau hewan harus ditetapkan secara memadai sesuai 
tujuan penggunaannya.
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Jika terkait dengan produk sel punca, paragraf berikut harus 
diperhatikan.

Sel dan bahan baku harus dipastikan keamanannya terhadap 
kontaminasi virus dan Transmissible Spongiform Encephalopathies 
(TSE) pada saat mulai dari berada di bank sel dan/atau sampai 
saat proses kualifikasi bahan awal baku atau pada awal proses 
produksi untuk meminimalkan risiko kontaminasi.

Sumber dan pengadaan bahan awal untuk mengisolasi sel 
punca merupakan faktor kritis yang dapat mempengaruhi hasil 
dan identitas/kemurnian populasi sel akhir. Pemilihan penanda 
yang tepat menjadi dasar untuk memperoleh kondisi isolasi dan 
untuk mengendalikan populasi sel, heterogenitas dan hasil yang 
terstandar.

a. Sel

Bahan sel berasal dari donor tunggal atau berbagai donor 
yang dikumpulkan. Bahan sel tersebut setelah diproses (lihat 
butir 2. a. Prosedur Penyiapan Sel) dapat berupa:
1) Isolat sel primer tunggal yang digunakan langsung 

untuk obat berbasis sel manusia.
2) Sel primer yang dikultur untuk beberapa pasase sebelum 

digunakan untuk obat berbasis sel.
3) Sel dari sistem bank sel yang terdiri atas bank sel induk 

dan bank sel kerja.
Sistem penyimpanan sel yang terkontrol secara memadai 

harus dibuat secara mapan untuk pemeliharaan dan 
pengambilan sel tanpa terjadi perubahan karakteristik akhir 
yang diinginkan. Kondisi penyimpanan harus dioptimasi 
untuk menjamin viabilitas, densitas, kemurnian, sterilitas 
dan fungsi sel. Identitas harus diverifikasi menggunakan 
penanda genotip dan/atau fenotip yang relevan dan proporsi 
sel dengan penanda identitas ini dievaluasi sebagai indikator 
populasi sel yang diinginkan.

1) Sel primer
Persyaratan spesifik donasi, pengadaan dan 

pengujian harus memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Prosedur dan standar yang digunakan untuk seleksi 
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donor yang sesuai dan eksklusi calon donor yang 
berisiko tinggi atau tidak cocok harus dijelaskan dan 
dijustifikasi. Bila diperlukan pengumpulan sel dari donor 
berbeda, analisis risiko harus menekankan terjadinya 
kemungkinan bahwa pengumpulan populasi sel 
alogenik dapat meningkatkan risiko respons imunologi 
tidak diinginkan pada pasien dan menurunkan aktivitas 
terapetiknya.

Selain itu, pengumpulan sel dari donor berbeda 
dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 
Bergantung pada sifat sumber sel dan jaringan, faktor 
risiko lain seperti paparan radiasi sebelumnya juga 
harus dipertimbangkan dan diperhatikan.

Pada saat penerimaan sel yang digunakan 
untuk obat, program penapisan secara mikrobiologi 
spesifik harus dilakukan, disesuaikan dengan tipe sel, 
menggunakan uji tervalidasi yang dapat mendeteksi 
agens infeksi manusia dengan sensitivitas memadai 
dan mempertimbangkan komponen medium yang dapat 
mengganggu pengujian (misalnya antibiotik). Bila sel 
dari jaringan tidak sehat, kriteria keberterimaan spesifik 
produk harus ditetapkan sesuai tujuan penggunaan.

Parameter mutu untuk penetapan kriteria 
keberterimaan suatu organ atau jaringan harus 
ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek umum 
seperti kondisi pengiriman dan penyimpanan.

Bila sel primer alogenik dikumpulkan dan 
diperbanyak untuk digunakan pada banyak pasien, 
lot sel harus dikarakterisasi secara tepat. Program 
karakterisasi yang sama harus diterapkan untuk setiap 
lot sel baru.

2) Sistem bank untuk sel lestari
Bila digunakan sel lestari, harus dibuat bank sel 

induk dan bank sel kerja yang terkarakterisasi dengan 
baik, bila memungkinkan. Bank sel dan karakterisasi 
serta uji bank sel yang telah mapan harus sesuai dengan 
pedoman yang diakui secara internasinal, seperti 
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pedoman International Council for Harmonisation (ICH) 
Q5D.

b. Bahan lain, reagen dan bahan tambahan

Berbagai bahan dibutuhkan untuk pengumpulan, seleksi, 
kultur atau modifikasi genetik atau fenotip sel, seperti sel lain, 
enzim, antibodi, sitokin, sera dan antibiotik. Pemaparan terhadap 
bahan tersebut dapat mempengaruhi mutu, keamanan dan 
efikasi obat. Sebagai konsekuensi, setiap zat yang digunakan 
dalam prosedur harus dicantumkan dan dievaluasi dengan jelas 
kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan. Kemurnian mikroba 
dan tingkat endotoksin yang rendah dari bahan-bahan ini harus 
dijamin.

Bahan, termasuk sel yang berfungsi sebagai pendukung 
pertumbuhan dan adhesi, contohnya sel feeder harus dievaluasi 
dan/atau divalidasi kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan.

Mutu zat tambahan yang aktif secara biologi dalam media 
kultur seperti faktor pertumbuhan, sitokin dan antibodi, harus 
didokumentasikan dalam hal identitas, kemurnian, sterilitas 
dan aktivitas biologi, dan bebas agens adventitious. Sebaiknya 
penggunaan zat tersebut diminimalkan dan penggunaan reagen 
yang dapat menimbulkan sensitisasi dihindarkan, misalnya 
antibiotik beta laktam. Untuk aspek keamanan terhadap virus, 
dapat mengacu kepada pedoman yang tersedia (misalnya ICH 
Q5A).

Tindakan untuk mengurangi risiko TSE harus dilakukan 
sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu dipertimbangkan juga 
pedoman yang terkait dengan pengawasan mutu dan proses 
produksi produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan 
dan antibodi monoklonal.

Bila bahan baku, reagen dan/atau bahan pembantu memiliki 
izin edar atau tertera dalam farmakope, referensi yang sesuai 
harus disediakan.

Informasi berikut harus ditambahkan untuk bahan 
bersumber hewan atau manusia:
1) Bahan bersumber manusia

Bahan bersumber manusia (misalnya albumin, 
immunoglobulin) harus dievaluasi kesesuaiannya dengan 
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cara yang sama seperti yang direkomendasikan untuk produk 
plasma sesuai pedoman yang berlaku secara nasional dan/
atau internasional. Penggunaan alternatif bahan sintetik 
harus dievaluasi. Bila serum diperlukan dalam media 
pembiakan, bila memungkinkan, disarankan menggunakan 
serum yang diisolasi dari donor yang sama dengan donor sel.

2) Bahan bersumber hewan
Penggunaan sel atau jaringan hewan tidak diperboleh-

kan. Bahan bersumber hewan dapat mengandung agens 
penginfeksi dan dapat meningkatkan respons imunologi 
yang tidak diinginkan pada resipien. Penggunaan bahan 
bersumber hewan sebaiknya dihindarkan dan diganti dengan 
bahan yang bukan berasal dari hewan dengan komposisi 
jelas.

Bila digunakan serum sapi, harus mengikuti pedoman 
yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. 
Sebaiknya menggunakan serum yang diradiasi dan/atau 
medium sintetik alternatif. Terkait uji bebas virus untuk 
bahan bersumber spesies hewan lain, jenis kontaminan yang 
harus diuji dilakukan sesuai pedoman umum dan pedoman 
spesifik spesies untuk produksi dan pengujian yang berlaku 
secara nasional dan/atau internasional.

3) Pertimbangan khusus
 Rekomendasi khusus untuk bahan awal produk terapi gen 

berbasis sel
Bila sel sebagai bahan aktif dimodifikasi secara genetik 

harus mengikuti pedoman yang berlaku secara nasional 
dan/atau internasional yang mengandung informasi rinci 
mengenai kontrol kualitas secara rinci, karakterisasi dan 
uji praklinik pengujian vektor transfer gen. Populasi sel 
yang ditransformasi harus diuji ekspresi karakteristik 
baru yang memadai dan reprodusibel. Perhatian khusus 
harus diberikan pada tingkat dan lama ekspresi serta mutu 
produk gen yang dihasilkan oleh sel tersebut. Sejauh dapat 
diterapkan dan dipraktekkan, karakteristik sel yang baru 
harus dikuantifikasi dan dikontrol.
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 Rekomendasi khusus untuk komponen matriks/alat/ 
perancah produk kombinasi 

Obat berbasis sel dapat dikombinasikan dengan 
komponen struktur yang secara terpisah berupa alat 
kesehatan atau alat kesehatan aktif yang dapat diimplantasi. 
Alat tersebut harus memenuhi syarat sesuai ketentuan 
yang berlaku secara nasional dan/atau internasional 
terkait alat kesehatan dan informasi ini harus disertakan 
dalam dokumen registrasi. Jika badan yang berwenang 
telah mengevaluasi komponen alatnya, hasil evaluasi ini 
harus disertakan dalam dokumen registrasi. Obat berbasis 
sel juga dapat mengkombinasikan komponen struktur 
yang penggunaannya sama atau tidak sama dengan 
peruntukannya jika digunakan secara terpisah. Semua 
komponen struktur harus dikarakterisasi secara tepat dan 
dievaluasi kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan (Lihat 
bagian Karakterisasi dan Pengembangan Farmasetik).

Setiap matriks, serat, butiran, atau bahan lain yang 
digunakan sebagai tambahan atau dalam kombinasi dengan 
sel harus diuraikan dan fungsinya didukung oleh sifat kimia, 
biologi, fisik (misalnya struktur dan degradasi), dan sifat 
mekanik. Penambahan molekul bioaktif juga harus diuraikan 
dan pengaruhnya harus dievaluasi.

2. Proses Pembuatan

Proses pembuatan obat berbasis sel harus dirancang secara 
hati- hati dan divalidasi untuk memastikan konsistensi produk. 
Persyaratan harus dijelaskan dan dijustifikasi.

Penjelasan rinci tentang pembuatan zat aktif dan produk jadi 
harus ada. Jenis manipulasi yang diperlukan untuk memproses 
sel dan fungsi fisiologis sel harus diuraikan. Diagram alur seluruh 
proses mulai dari cairan biologi/jaringan/organ atau dari bank 
sel harus dibuat; tahapan kritis dan produk antara (misalnya 
bets sel antara), serta parameter operasi, pengawasan-selama-
proses dan kriteria keberterimaan harus dapat ditunjukkan. 
Produksi obat kombinasi yang terdiri dari sel-sel dan matriks/
alat/perancah memerlukan pertimbangan tambahan terkait 
interaksi sel-matriks/perancah dan masalah mutu yang mungkin 
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muncul akibat interaksi tersebut. Perhatian lebih perlu diberikan 
untuk bahan biodegradable yang memiliki potensi menyebabkan 
perubahan lingkungan (misalnya peningkatan pH) terhadap sel 
selama pembuatan atau setelah pemberian pada pasien. 

Informasi tentang prosedur yang digunakan untuk 
transportasi bahan selama proses pembuatan produk, termasuk 
transportasi dan kondisi penyimpanan serta waktu penyimpanan 
harus diserahkan.

Area pembuatan harus memenuhi persyaratan CPOB. Jika 
berbagai jaringan dan produk seluler diproses dan disimpan di 
area pembuatan yang sama, maka peningkatan risiko kontaminasi 
silang di tiap langkah prosedur dapat terjadi, misalnya melalui 
peralatan pemrosesan atau dalam wadah penyimpanan 
seperti tangki nitrogen cair. Oleh karena itu, langkah-langkah 
pengendalian yang memadai untuk mencegah kontaminasi silang 
harus dilakukan. Peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk 
pembuatan obat berbasis sel harus sesuai dan memenuhi syarat 
untuk produksi secara aseptik. Bila memungkinkan, disarankan 
untuk menggunakan peralatan sekali pakai atau spesifik produk. 

Proses pembuatan produk sel punca pada umumnya melalui 
langkah-langkah sebagai berikut, bergantung pada bahan awal:
a. Pengadaan jaringan atau sel dan pemrosesan pada berbagai 

tahap untuk menghasilkan suspensi sel yang telah diketahui/ 
dikarakterisasi dengan baik;

b. Pemrograman ulang sel yang terdiferensiasi secara terminal 
(iPSC);

c. Perbanyakan sel dalam kondisi yang mendukung 
pertumbuhan sel yang tidak berdiferensiasi;

d. Diferensiasi sel secara in vitro;
e. Pemurnian populasi sel yang aktif secara biologis sesuai 

keinginan (misalnya penghilangan sel pluripoten yang tidak 
terdiferensiasi, seleksi imun).
Perbanyakan dan diferensiasi ex vivo populasi sel punca 

dianggap sebagai manipulasi yang substansial. Sel punca 
yang diperbanyak umumnya diberikan kepada pasien dalam 
bentuk yang belum berdiferensiasi dan mampu membelah diri 
setelah perbanyakan sel dan mempunyai lineage commitment. 
Namun, sel punca multipoten dapat diberikan dalam bentuk 
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yang sudah terdiferensiasi. Dalam kasus tersebut, diperlukan 
pengujian tambahan selama pengembangan produk untuk 
mengetahui potensi pembentukan tumor. Pengujian yang tepat 
harus dilakukan untuk meminimalkan risiko transformasi dan 
pembentukan tumor, khususnya ketika menggunakan sel punca 
iPSC.

Pada saat pembuatan produk sel punca, diperlukan langkah- 
langkah kritis untuk memastikan tahap diferensiasi tertentu 
menggunakan penanda yang sesuai. Pada proses pembuatan 
juga harus mempertimbangkan profil risiko yang terkait dengan 
produk.

a. Prosedur Penyiapan Sel

Semua prosedur penyiapan sel harus dijustifikasi sesuai 
dengan tujuan yang diinginkan.

Penanganan yang tidak sesuai dan pengolahan yang 
tidak tepat pada sel/jaringan harus dihindari karena dapat 
merusak atau menghancurkan integritas dan/atau fungsi 
sel dan dapat menyebabkan kegagalan terapi. Pengawasan 
secara mikrobiologis merupakan aspek penting pada 
pengawasan proses dan evaluasi mutu semua penyiapan 
sel. Pemantauan pembiakan sel secara in vitro pada tahap 
produksi tertentu harus dilakukan jika memungkinkan. 
Kultur harus diuji terhadap kontaminasi semua mikroba 
sesuai dengan prosedur pembiakan dan karakteristik 
pertumbuhan sel.

Setelah pengawasan yang tepat dilakukan, cairan 
biologis/ jaringan/organ dapat mengalami satu atau lebih 
tahap berikut:
1) Disosiasi organ/jaringan

Prosedur untuk memperoleh sel dari organ/jaringan 
harus dijelaskan (terkait dengan jenis enzim, media, dll) 
dan divalidasi. Derajat kerusakan jaringan yang dapat 
terjadi harus dipertimbangkan untuk menjaga integritas 
fungsional dan untuk meminimalkan cemaran dari sel 
dalam produk (pecahan sel, kontaminasi silang dengan 
tipe sel lain).
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2) Isolasi populasi sel yang diinginkan
Setiap prosedur yang digunakan untuk mengisolasi 

dan/atau memurnikan populasi sel yang diinginkan 
harus dijelaskan. Hubungan antara efektivitas prosedur 
dengan penggunaan yang diinginkan harus ditunjukkan 
dan metodenya harus divalidasi.

3) Kultur sel
Selama pembiakan sel secara in vitro, perhatian 

harus diberikan untuk memastikan pertumbuhan dan 
manipulasi sel yang diisolasi dapat diterima atau sesuai 
persyaratan. Tahapan proses harus dirancang dengan 
benar untuk menjaga integritas dan mengontrol fungsi 
sel. Prosedur setiap manipulasi harus didokumentasi 
secara rinci dan diawasi secara ketat sesuai dengan 
kontrol proses spesifik. Lama pembiakan sel dan jumlah 
maksimum pasase sel harus ditentukan dengan jelas 
dan divalidasi. Karakteristik genotip dan fenotip kultur 
sel primer yang relevan dari sel lestari mapan dan klon 
sel turunan harus didefinisikan dan stabilitasnya terkait 
dengan usia kultur ditentukan.

Konsistensi/pengulangan proses pembiakan sel 
harus dibuktikan dan kondisi pembiakan termasuk 
media dan lama pembiakan harus dioptimalkan 
sehubungan dengan fungsi klinis sel yang diinginkan.

Pertimbangan khusus harus diberikan terhadap 
potensi pertumbuhan sel sebagai respons terhadap 
faktor pertumbuhan karena sub populasi sel mungkin 
tumbuh lebih baik pada kondisi kultivasi in vitro yang 
ditentukan.

4) Modifikasi sel
Berbagai perlakuan (fisik, kimia atau genetik) dapat 

dilakukan pada sel. Metode yang digunakan untuk 
memodifikasi sel harus dijelaskan secara lengkap. 
Dalam kasus modifikasi sel secara genetik, aspek mutu, 
praklinik, dan klinik obat hasil transfer gen harus 
memenuhi persyaratan.
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5) Sel yang dikultur dalam atau pada matriks/alat/
perancah

Jika sel ditumbuhkan secara langsung di dalam 
atau pada matriks/alat/perancah, mutu obat berbasis 
sel manusia dalam bentuk kombinasi tergantung 
terutama pada proses pembuatan yang dikontrol dengan 
baik. Untuk produk tersebut, proses kultivasi sel 
harus divalidasi secara menyeluruh dan pengaruh alat 
terhadap pertumbuhan, fungsi, dan integritas sel harus 
diperhitungkan. Pengaruh sel terhadap alat (misalnya 
pada tingkat degradasi) juga harus dipertimbangkan 
(lihat juga bagian Pengembangan Farmasetik).

b. Pengawasan-Selama-Proses

Proses pembuatan perlu dikendalikan dengan 
pengawasan- selama-proses pada tahap kritis atau produk 
antara. Produk sel antara adalah produk yang dapat diisolasi 
selama proses. Spesifikasi produk ini harus ditetapkan untuk 
menjamin reprodusibilitas proses dan konsistensi produk 
jadi. Pengujian dan kriteria keberterimaan harus dijelaskan. 
Jika dilakukan penyimpanan, maka kondisi penyimpanan 
(misalnya waktu, suhu) harus divalidasi.

c. Deskripsi Bets

Deskripsi bets bertujuan untuk menjamin konsistensi 
dan ketertelusuran. Deskripsi bets produksi mulai dari 
penyiapan sel sampai penandaan pada kemasan akhir harus 
tersedia (meliputi jumlah, jumlah pasase/duplikasi sel, 
strategi pengumpulan, dan sistem penomoran bets).

d. Sistem Kemasan

Penjelasan mengenai sistem kemasan dan prosedur 
sterilisasi kemasan harus diberikan. Kompatibilitas dengan 
produk harus dibuktikan.

Pemilihan bahan kemasan harus menjadi bagian 
dari pengembangan farmasetik. Data tambahan mungkin 
diperlukan jika komponen kemasan digunakan dalam 
transportasi dan/atau prosedur penggunaan pada pasien.
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3. Karakterisasi

Karakterisasi obat berbasis sel harus mencakup semua 
komponen yang ada dalam produk jadi. Karakterisasi merupakan 
tantangan untuk produk yang mengandung sel dan matriks, 
perancah, dan alat inovatif. Data karakterisasi diperlukan 
baik untuk komponen tunggal maupun untuk produk jadi 
yang dikombinasikan. Data karakterisasi mencakup data yang 
diperoleh pada seluruh tahap pengembangan dan/atau proses 
pembuatan. Dalam produk kombinasi, karakteristik kedua 
komponen seluler dan nonseluler dapat berubah akibat proses 
integrasi.

Karakterisasi ekstensif komponen seluler harus jelas dalam 
hal identitas, kemurnian, potensi, viabilitas dan kesesuaian 
dengan penggunaan yang diinginkan, kecuali dijustifikasi.

Fungsi biologi obat berbasis sel yang diharapkan mencakup 
interaksi yang kompleks mulai dari aksi/kerja biokimia, metabolik 
atau imunologis sampai penggantian struktur jaringan atau 
organ yang rusak. Oleh karena itu, persyaratan karakterisasi 
lengkap fungsi biologi zat aktif sangat ketat. Molekul tertentu 
yang berperan terhadap mekanisme kerja spesifik obat berbasis 
sel seringkali sulit ditentukan, karena mekanisme kerjanya 
tergantung pada fungsi beberapa komponen seluler yang bekerja 
seperti jaringan secara utuh. Dalam hal mempertimbangkan 
karakterisasi lebih lanjut, perlu diperhitungkan: i) sel autologus 
vs. sel alogenik, ii) manipulasi in vitro secara ekstensif atau 
minimum, iii) aktif atau netral secara imunologi, iv) kemampuan 
proliferasi sel, v) organisasi seperti-sel atau seperti- jaringan dan 
interaksi dinamis antar sel dan dengan komponen struktural, vi) 
tujuan penggunaan.

Komponen nonseluler harus dikarakterisasi berdasarkan 
fungsi yang diperlukan dalam produk jadi. Karakterisasi ini 
termasuk komponen struktur yang dirancang untuk mendukung 
komponen sel seperti perancah atau membran yang harus 
diidentifikasi dan dikarakterisasi sifat kimia dan fisikanya seperti 
porositas, densitas, struktur mikroskopis dan ukuran partikel 
sesuai dengan jenis zat dan tujuan penggunaan.
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Karakterisasi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat 
diterapkan untuk pengujian rutin dalam rangka pelulusan zat 
aktif dan produk jadi serta pengawasan dalam proses untuk 
menjamin konsistensi bets.

Jika molekul biologi aktif (misalnya faktor pertumbuhan, 
sitokin, dan lain lain) terdapat sebagai komponen obat berbasis 
sel, maka molekul ini harus dijelaskan dengan memadai dan 
interaksinya dengan komponen lain dalam produk dan jaringan 
sekitarnya setelah pemberian pada pasien harus dikarakterisasi. 
Karakterisasi ini harus melibatkan metode in vitro dengan rentang 
yang memadai dan bila perlu digunakan metode in vivo.

a. Identitas

Komponen seluler
Identitas komponen seluler harus dikarakterisasi dalam 

hal profil fenotip dan/atau genotip, tergantung pada populasi 
dan sumber sel.

Ketika menentukan fenotip sel, penanda yang sesuai 
dapat digunakan disertai dengan justifikasi. Pemilihan 
penanda ini dapat berdasarkan pada ekspresi gen, presentasi 
antigen, aktivitas biokimia, respons terhadap stimulus 
eksogen, kemampuan untuk memproduksi molekul aktif 
biologis atau molekul yang terukur, dan lain-lain. Untuk sel 
adherent, analisis morfologi dapat menjadi parameter yang 
berguna berkaitan dengan uji lain. Apabila berlaku, deskripsi 
prosedur yang dapat menyebabkan modifikasi karakteristik 
produk, termasuk adhesi, absorbsi, degradasi, keberadaan 
komponen media kultivasi, harus diserahkan.

Untuk komponen seluler dari sumber alogenik, identitas 
harus mencakup penanda histokompatibilitas, apabila 
berlaku, dan identifikasi polimorfisme genetik terkait dengan 
tujuan penggunaan yang dimaksud.

Pada sel punca, identitas ditentukan oleh kemampuan 
pembaruan diri (proliferasi) dan ekspresi penanda spesifik. 
Bahan awal yang pada umumnya merupakan campuran 
populasi sel (seperti sumsum tulang, jaringan lemak, darah 
tali pusat), pengadaan dan produksi dapat memiliki dampak 
yang cukup besar pada populasi sel akhir. Oleh karena 
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itu, identitas populasi sel yang diharapkan atau profil 
heterogenitas produk jadi yang diperlukan untuk efek terapi 
perlu ditentukan dan dikarakterisasi dengan cermat.

Beberapa penanda seluler yang mengindikasikan jenis sel 
punca, pluripotensi, lineage commitment, diferensiasi terminal 
dan/atau uji fungsi dapat digunakan untuk menetapkan 
identitas. Penanda identitas sel atau kombinasinya harus 
spesifik untuk populasi sel yang dimaksud dan harus 
didasarkan pada pemahaman mengenai mekanisme kerja 
obat secara biologis atau molekuler. Idealnya kombinasi 
penanda yang digunakan dapat membedakan tipe dan status 
diferensiasi sel. Penggunaan penanda berbasis mRNA dapat 
digunakan jika tersedia validasi mengenai korelasi antara 
penanda protein dan mRNA.

Komponen nonseluler zat aktif
Semua komponen nonseluler harus secara tepat 

dikarakterisasi sebagaimana mestinya dan parameter 
identitas ditetapkan.

Jika produk jadi mengandung komponen seluler dan 
zat aktif lain yang berbeda, maka zat aktif tersebut harus 
dikarakterisasi identitasnya berdasarkan pedoman yang 
relevan, tergantung asal zat aktif yaitu dari bahan kimia atau 
biologi.

Komposisi dan karakteristik komponen struktural yang 
dirancang untuk mendukung komponen sel seperti perancah 
atau membran harus diidentifikasi dan dikarakterisasi.

Produk Kombinasi
Pada produk kombinasi, zat aktif dapat dibuat dengan 

mengintegrasikan komponen seluler dan nonseluler untuk 
membentuk satu kesatuan. Dalam hal demikian, identitas 
komponen seluler dan nonseluler dapat berubah akibat 
proses penggabungan. Sebagai akibatnya, metode khusus 
untuk menentukan identitas harus ditetapkan untuk semua 
komponen dalam kombinasi, kecuali ada justifikasi.
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b. Kemurnian Sel

Populasi seluler dapat mengandung sel-sel lain dari 
garis keturunan berbeda dan/atau tahap diferensiasi atau 
yang mungkin tidak berhubungan dengan populasi yang 
dimaksud.

Jika jenis sel tertentu diperlukan untuk indikasi 
produk, sel- sel yang tidak diinginkan harus ditentukan dan 
jumlahnya pada produk jadi harus dikendalikan berdasarkan 
spesifikasi yang sesuai, misalnya kriteria keberterimaan 
untuk jumlah sel yang mengkontaminasi harus ditetapkan.

Dalam hal aktivitas biologi yang diinginkan dan efikasi 
produk membutuhkan campuran sel yang kompleks, 
campuran sel perlu dikarakterisasi dan komposisinya 
dikontrol melalui uji yang sesuai untuk pengawasan-selama-
proses dan pelulusan.

Apapun jenis selnya, populasi sel dapat terkontaminasi 
oleh sel nonviabel. Rasio antara sel nonviabel dan sel viabel 
harus ditentukan dan spesifikasi harus ditetapkan karena 
viabilitas sel merupakan parameter penting untuk integritas 
produk dan secara langsung berkorelasi dengan aktivitas 
biologi.

Terkait kemurnian produk berbasis sel, karakteristik 
yang tidak diinginkan harus diminimalkan, misalnya cemaran 
nonseluler yang mungkin hadir selama proses pembuatan 
dan puing sel atau sisa-sisa sel yang tidak diperlukan untuk 
fungsi keseluruhan dari produk obat. Oleh karena itu, 
kemurnian diperlukan untuk memaksimalkan zat aktif dan 
meminimalkan karakter yang tidak diperlukan, atau dapat 
berdampak negatif pada kegiatan/keamanan terapi.

Spesifikasi kemurnian ditetapkan berdasarkan studi 
karakterisasi saat pengembangan produk. Kemurnian tidak 
selalu menggambarkan homogenitas. Sebagai contoh, sel 
punca mungkin tidak mengalami pemisahan/pengayaan sel 
karena terbatasnya penanda permukaan sel yang selektif. 
Namun, persyaratan minimum yang utama harus dipenuhi 
adalah konsistensi produk. Strategi yang komprehensif 
diperlukan untuk mencapai tujuan ini, termasuk pemilihan 
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dan persiapan bahan awal serta pengembangan dan 
pemilihan pengujian untuk pengawasan-selama-proses dan 
pelulusan.

c. Cemaran

Cemaran terkait produk atau proses
Selama produksi obat berbasis sel, berbagai cemaran 

baik pada produk atau terkait proses dapat ditemui pada obat 
jadi. Setiap reagen yang diketahui berbahaya pada manusia 
harus dianalisis dalam produk jadi (atau dalam masing-
masing komponen, jika tidak memungkinkan) dan kriteria 
keberterimaan harus ditetapkan. Batas spesifikasi harus 
dijustifikasi berdasarkan tingkat cemaran yang terdeteksi 
dalam bets yang digunakan untuk studi toksikologi dan/
atau klinik.

Setiap bahan yang dapat terdegradasi selama proses 
produksi, dan hasil degradasinya terkandung dalam produk 
jadi, misalnya bahan yang dapat terdegradasi secara biologi, 
harus dikarakterisasi secara lengkap, serta dampak produk 
degradasi pada komponen sel harus ditentukan.

Jika sel-sel hasil rekayasa genetika digunakan dalam 
produk, setiap protein tambahan yang diekspresikan vektor, 
misalnya faktor resistensi antibiotik, penandaan seleksi, 
harus dianalisis dan keberadaannya pada produk harus 
dijustifikasi.

Agens adventitious
Pembuatan obat berbasis sel yang terbebas dari agens 

mikroba adventitious (virus, mikoplasma, bakteri, jamur) 
merupakan salah satu aspek kritis. Kontaminasi dapat 
berasal dari bahan awal atau bahan baku, atau secara 
tidak sengaja masuk selama proses produksi. Penilaian 
risiko harus dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan 
reaktivasi bentuk cryptic (terintegrasi, quiescent) dari agens 
adventitious. Pengujian menyeluruh untuk menunjukkan 
bebas bakteri, jamur, dan mikoplasma harus dilakukan 
pada produk jadi. Pengujian ini harus dilakukan dengan 
metodologi terkini yang dijelaskan dalam pedoman atau 
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monografi yang sesuai untuk produk berbasis sel. Apabila 
waktu simpan produk berbasis sel singkat sehingga tidak 
memungkinkan untuk menguji persyaratan bebas bakteri 
menurut pedoman atau monografi yang berlaku, metode uji 
alternatif yang tervalidasi dapat diterima jika dijustifikasi.

d. Potensi

Uji potensi yang sesuai sangat direkomendasikan 
untuk dikembangkan sedini mungkin. Uji potensi tersebut 
sebaiknya sudah tersedia ketika bahan untuk uji klinik fase 
I diproduksi dan harus divalidasi sebelum uji klinik pivotal, 
kecuali terdapat justifikasi lain. Spesifikasi pelulusan dan 
waktu simpan untuk potensi selama pengembangan produk 
harus ditentukan dan diubah, jika perlu.

Potensi adalah nilai kuantitatif aktivitas biologi 
berdasarkan karakter produk yang dikaitkan dengan sifat 
biologi yang relevan. Uji aktivitas biologi harus berdasarkan 
pada efek biologi yang dimaksud dimana secara ideal harus 
dikaitkan dengan respon klinik.

Pada dasarnya, ada dua jenis uji potensi, yaitu: 1) uji in 
vitro menggunakan sel dan 2) uji in vivo menggunakan model 
hewan. Fungsi sel utama seperti viabilitas, kemampuan 
memperbarui diri, kematian dan diferensiasi merupakan hal 
penting untuk mutu, fungsi dan keberlanjutan obat berbasis 
sel dan perlu dipantau selama produksi dan pada saat 
pelulusan menggunakan penanda dan teknologi yang sesuai 
(misalnya profil ekspresi gen dengan microarray, analisis 
cytometric immunofluorescent, kloning sel, PCR dan lainnya). 
Uji in vivo untuk potensi juga berguna terutama jika model 
hewan percobaan tersedia.

Penanda kemurnian dan penanda potensi tidak boleh 
digabungkan dalam uji yang sama. Uji potensi mengacu pada 
pedoman yang berlaku. Selama pengembangan kombinasi, 
beberapa metode mungkin diperlukan untuk menentukan 
potensi produk secara memadai. Uji tertentu mungkin 
diperlukan untuk mengontrol perubahan proses, sedangkan 
uji lain lebih sesuai untuk pengujian pelulusan.
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Desain uji potensi dapat bervariasi tergantung pada 
produk dan dapat pula terdiri dari uji fungsional dan uji 
berbasis penanda. Idealnya, pengujian harus setidaknya 
semi-kuantitatif dan menunjukkan korelasi dengan efek 
terapi yang diinginkan. Dalam kasus dimana populasi 
sel campuran dengan plastisitas fungsional dan fenotip 
diperlukan, pengujian potensi harus dilengkapi dengan data 
profil fenotip dari populasi sel yang berbeda. Pemahaman 
terhadap mekanisme aksi/efek terapeutik biologis atau seluler 
akan memberikan dasar yang kuat dalam mengembangkan 
tes potensi yang dapat dipercaya.

Contoh aktivitas/potensi biologis meliputi:
1) Ekspresi zat biologis yang relevan (misalnya protein 

rekombinan, gliko- atau lipoprotein, faktor pertumbuhan, 
enzim, sitokin);

2) Pembentukan sel/matriks ekstra seluler/struktur;
3) Interaksi sel (misalnya aktivasi/penghambatan imun);
4) Pengukuran diferensiasi/kapasitas memperbarui diri/ 

migrasi.
Uji fungsional in vivo dapat memberikan perspektif 

yang luas tentang aktivitas biologis produk berbasis sel, 
yang harus digunakan baik dalam pengembangan mutu dan 
nonklinik. Pengujian tersebut mungkin tidak selalu sesuai 
untuk pengujian pelulusan, karena keterbatasan waktu. 
Dengan demikian, kombinasi berbagai jenis pengujian 
mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi potensi produk 
berbasis sel.

Perbaikan jaringan dan Regenerasi
Uji in vivo dapat dilakukan pada model hewan yang 

meniru perbaikan jaringan/regenerasi klinik yang dimaksud 
atau dapat berdasarkan mekanisme kerja (misalnya model 
ektopik). Uji in vitro dapat didasarkan pada ekspresi 
penanda yang telah ditunjukkan secara langsung ataupun 
tidak langsung (penanda surogat) yang berkorelasi dengan 
aktivitas biologi yang dimaksud, seperti penanda permukaan 
sel, penanda aktivasi, pola ekspresi gen spesifik. Selain itu, 
respons fisiologis pada kondisi tertentu seperti diferensiasi 
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pada jenis sel tertentu dan/atau sekresi protein jaringan 
tertentu (misalnya komponen matriks ekstraseluler) dapat 
digunakan sebagai dasar uji potensi. Produsen harus 
memastikan bahwa metode karakterisasi harus relevan 
untuk efek biologi yang dimaksud pada kondisi in vivo.

Uji potensi harus dilakukan menggunakan sejumlah 
sel tertentu dan, jika memungkinkan, dikuantifikasi 
terhadap baku pembanding atau pembanding yang sudah 
distandardisasi. Potensi harus dinyatakan sebagai waktu 
yang dibutuhkan untuk memperoleh efek yang diinginkan 
(misalnya pemulihan fungsi atau perbaikan struktur 
anatomi) atau potensi dihitung dari efek yang dapat diukur 
dalam periode waktu yang ditentukan.

Aktivitas metabolisme atau farmakologi
Sel yang terkandung dalam obat berbasis sel dapat 

diperlakukan secara kimia atau dimodifikasi secara genetik 
in vitro untuk mengekspresikan protein yang diinginkan 
seperti faktor pertumbuhan, antigen permukaan sel atau 
molekul lain untuk mempertahankan respons biologi selama 
dibutuhkan pada lingkungan yang baru. Oleh karena itu, 
uji potensi yang dikembangkan harus dapat menilai aspek 
terkait aktivitas zat aktif yang mungkin tidak sepenuhnya 
berupa sel utuh viabel namun juga berupa komponen lain.

Jika fungsi biologi obat berbasis sel utamanya terkait 
kemampuan sel mensekresi molekul tertentu misalnya 
untuk memperbaiki gangguan metabolisme, mendukung 
pertumbuhan, mensekresi metabolit, maka uji potensinya 
harus mampu mendeteksi molekul aktif yang diproduksi dan 
aktivitas biologi yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan 
menggunakan metode analisis konvensional kualitatif dan 
kuantitatif yang dapat dipercaya (analisis protein, identifikasi 
asam nukleat, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), 
dan lain-lain). Molekul yang sama juga dapat ditentukan 
fungsinya pada sistem model hewan dengan mengasumsikan 
bahwa zat aktif disekresikan oleh obat berbasis sel ke dalam 
cairan biologis (plasma, jaringan serebrospinal, urin, atau 
cairan antar sel di jaringan).
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Imunoterapi
Uji potensi obat berbasis sel untuk penggunaan 

imunoterapetik dilakukan berdasarkan pada mekanisme 
imun yang kompleks yang mungkin diperumit dengan 
formulasi multi- antigen dan variabilitas bahan awal. 
Pengujian potensi untuk obat imunoterapi berbasis sel dapat 
mengacu pada pedoman yang berlaku.

e. Tumorigenisitas

Tumorigenisitas obat berbasis sel berbeda dari obat 
kimia yaitu dapat terjadinya transformasi pada komponen 
sel produk (misalnya ketidakstabilan kromosom) dan 
terjadinya tidak hanya pada pasien yang diterapi. Jika risiko 
transformasi sel dan potensi tumorigenisitas dapat diprediksi, 
komponen sel harus dievaluasi potensi tumorigenisitasnya 
dengan menganalisis misalnya kemampuan proliferasi, 
ketergantungan stimulus eksogen, respons terhadap stimulus 
apoptosis dan modifikasi genom. Oleh karena itu dibutuhkan 
pengujian integritas kromosom dan tumorigenisitas sel 
yang berasal dari kultur sel/sistem bank sel. Pedoman ICH 
Q5D dan monografi terkait sel substrat yang berlaku dapat 
dijadikan acuan.

Risiko pembentukan tumor dapat terjadi pada sel 
punca pluripoten dan somatik pada saat pembiakan sel dan 
akibat manipulasi saat pembiakan sel. Kondisi pembiakan, 
termasuk sel feeder dan eksipien, secara substansial dapat 
mempengaruhi stabilitas genom sel punca.

Sel-sel yang tidak terdiferensiasi dan proliferatif/
pluripoten (iPSC) memiliki risiko yang relatif tinggi untuk 
pembentukan tumor, sehingga harus diperhatikan selama 
pengembangan produk.

Jumlah sel proliferatif dan pluripoten yang dapat 
ditoleransi dalam produk jadi harus dibatasi dan dijustifikasi. 
Oleh karena itu, preparasi sel punca yang mengalami 
manipulasi secara ekstensif in vitro, seperti kultur sel yang 
mengalami banyak pasase (prolonged cell culture) serta yang 
berasal dari iPSCs, sangat penting dievaluasi kemampuan 
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tumorigenisitas dan stabilitas kromosomnya sebelum 
penggunaan klinis awal.

4. Pengawasan Mutu

Untuk pengawasan mutu yang tepat, bila memungkinkan 
maka zat aktif dan/atau produk jadi harus melewati pengujian 
pelulusan. Apabila ada justifikasi, pengurangan pengujian di 
satu tahap dapat diterima jika dilakukan pemantauan lengkap 
pada tahap lain. Semua pengujian pelulusan harus dilakukan 
menggunakan metode yang telah divalidasi setidaknya pada saat 
pengajuan aplikasi registrasi.

a. Kriteria Pelulusan

Spesifikasi pelulusan zat aktif dan produk jadi harus 
dipilih berdasarkan parameter yang ditetapkan selama studi 
karakterisasi. Uji yang dipilih harus spesifik produk dan 
dijelaskan oleh produsen. Kecuali dinyatakan lain, spesifikasi 
pelulusan uji harus mencakup identitas, kemurnian, 
potensi, cemaran, sterilitas, viabilitas dan jumlah sel total. 
Jika struktur merupakan karakteristik esensial produk, 
maka karakteristik struktur zat aktif atau produk jadi harus 
ditetapkan dan dijustifikasi. Jika fungsi utama obat berbasis 
sel adalah berupa ekskresi protein spesifik, maka spesifikasi 
terkait dengan protein yang dieksresikan harus ditetapkan.

Jika suatu uji pelulusan tidak dapat dilakukan pada zat 
aktif atau produk jadi, tapi hanya dilakukan pada senyawa 
antara utama dan/atau seperti pada pengawasan selama-
proses, maka hal ini perlu dijustifikasi. Pada kasus ini, 
kontrol kualitas yang memadai harus berdasarkan pada 
proses produksi, dengan didukung oleh hasil dari studi 
klinik. Beberapa hal yang termasuk pengecualian:
1) Beberapa uji pelulusan mungkin tidak dapat dilakukan 

pada kombinasi zat aktif atau produk jadi dengan alasan 
tertentu.

2) Pengujian pelulusan lengkap tidak dapat diselesaikan 
sebelum produk diberikan kepada pasien karena 
keterbatasan waktu (misalnya pada kasus produk 
autologus, dimana pemberian dilakukan segera setelah 
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produksi dan pengujian awal). Meskipun demikian, uji-
uji esensial yang dapat dilakukan dalam waktu terbatas 
sebelum penggunaan klinik harus dijelaskan dan 
dijustifikasi. Jika mungkin, sampel sisa harus disimpan 
untuk analisis di masa mendatang.

3) Jumlah produk yang ada terbatas terhadap dosis klinis 
yang diperlukan (misalnya karena jumlah sel saat 
pengumpulan sangat sedikit atau laju proliferasi yang 
rendah). Pelulusan produk harus dijustifikasi dengan 
validasi proses manipulasi sel dan pengawasan selama-
proses.

b. Uji Stabilitas

Masa simpan sel pada kondisi penyimpanan tertentu 
untuk bahan-bahan berikut harus ditentukan:
1) semua bahan antara yang disimpan, jika memungkinkan,
2) semua komponen dari obat berbasis sel kombinasi,
3) zat aktif,
4) produk jadi.

Masa simpan yang valid untuk obat berbasis sel dosis 
ganda setelah dibuka dari wadah pengemas (in-use) harus 
ditentukan. Selain itu, semua kondisi penyimpanan termasuk 
rentang suhu harus ditentukan. Kondisi pengiriman dan 
penyimpanan harus didukung oleh data pengujian terkait 
dengan integritas sel dan stabilitas produk selama periode 
yang ditetapkan. Jika relevan, metode yang tepat untuk 
pembekuan dan pencairan harus didokumentasikan.

Karena sifat zat aktif obat berbasis sel yang kompleks, 
persyaratan stabilitas harus ditetapkan kasus per kasus. Jika 
memungkinkan, stabilitas selular dan komponen nonselular 
harus ditentukan sebelum diintegrasikan dan pada saat 
setelah diintegrasi sebagai produk jadi dalam kemasan akhir.

c. Persyaratan Mutu Khusus Obat Berbasis Sel Mengandung 
Sel	Hasil	Modifikasi	Genetik

Jika sel dimodifikasi secara genetik, kontrol mutu 
harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku 
untuk produk obat transfer gen. Informasi ini merupakan 
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tambahan terhadap persyaratan bagi pengendalian sel yang 
telah disampaikan di bagian lain.

d. Persyaratan Mutu Khusus untuk Produk Kombinasi

Spesifikasi komponen struktural produk harus 
ditetapkan. Cemaran dan produk degradasi komponen 
struktur (matriks, perancah, alat) harus dideskripsikan dan 
spesifikasi cemaran terkait harus ditetapkan. Pengujian sifat 
struktural/mekanik dan aktivitas biologi sesuai kondisi yang 
diprediksi saat penggunaan dan potensi terjadinya degradasi 
mungkin sulit dilakukan sebagai bagian dari uji pelulusan. 
Dengan demikian, diharapkan parameter ini dapat diperoleh 
melalui pengujian bahan baku dan karakterisasi produk jadi 
yang sesuai. Pada kondisi sangat terbatas (misalnya untuk 
produk dengan jumlah sel sedikit), analisis karakteristik 
struktural/fungsional produk kombinasi dapat menggunakan 
produk model yang terdiri dari komponen nonselular yang 
sama dikombinasikan dengan komponen sel dengan karakter 
yang setara disertai dengan bukti yang memadai.

5. Validasi Proses Pembuatan

Seluruh proses pembuatan, termasuk pemanenan sel, 
proses manipulasi sel, jumlah maksimal pasase sel, kombinasi 
dengan komponen lain, pengisian, pengemasan, pengiriman, 
penyimpanan, dan lainnya, harus divalidasi. Validasi proses 
produksi produk kombinasi harus mencakup semua tahap mulai 
dari masing-masing komponen hingga kombinasi akhir untuk 
menjamin konsistensi produksi.

Setiap tahap proses pembuatan zat aktif, komponen 
pendukung dan produk jadi dapat dibuktikan terkontrol. 
Pemilihan dan kriteria keberterimaan parameter operasional dan 
pengawasan selamaproses harus dijustifikasi. Variabilitas yang 
dapat diprediksi, terkait dengan bahan awal dan proses biologi, 
harus diperhitungkan dalam validasi.

Selain itu, tahapan kritis proses pembuatan harus ditetapkan 
dan divalidasi, terutama proses aseptik.
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Setiap tahap pengawetan, waktu tunggu dan/atau 
transportasi zat aktif, produk jadi, struktur pendukung atau 
produk antara selama proses pembuatan harus divalidasi.

Dalam hal jumlah sampel terbatas (misalnya sediaan 
untuk pemberian dosis tunggal), disarankan untuk melakukan 
validasi lebih ekstensif dilakukan dengan preparasi sel dengan 
karakteristik setara namun tersedia dalam jumlah yang cukup 
untuk tujuan validasi. Validasi proses pembuatan seperti itu 
direkomendasikan untuk dilakukan dengan memperhatikan 
karakteristik produk, agens adventitious, identitas, potensi, 
viabilitas, kemurnian/cemaran dan parameter lain yang spesifik 
produk.

6. Pengembangan Farmasetik

Prinsip umum pengembangan farmasetik yang tercantum 
dalam pedoman terkait produk bioteknologi/biologi yang 
berlaku dapat digunakan untuk obat berbasis sel manusia. 
Potensi kompleksitas komposisi dan sifat dinamis produk 
yang mengandung sel hidup akan menghasilkan persyaratan 
farmasetik dan biofarmasetik sangat khusus untuk setiap tahap 
pengembangan mulai dari komponen sel tunggal hingga ke 
produk jadi.

a. Komponen Seluler

Dalam program pengembangan, dasar pemilihan bahan dan 
proses yang akan digunakan dalam produksi dari sisi fungsi 
biologi/terapetik, pemeliharaan dan proteksi populasi sel harus 
ditentukan.

Integritas komponen selular merupakan parameter paling 
kritis untuk obat berbasis sel dan harus dinilai dari kemampuan 
sel untuk bertahan hidup, dan mempertahankan genotip atau 
fenotip yang diperlukan untuk fungsi yang dimaksud. Namun, 
deteksi perubahan yang mungkin terjadi pada sifat sel yang dapat 
memengaruhi fungsi dimaksud, dapat dilakukan dengan analisis 
antigen permukaan sel, proteomik dan analisis genom fungsional 
(misalnya microassay untuk profil ekspresi gen, flow cytometry, 
dll). Viabilitas sel dapat dengan mudah diuji dalam kultur dengan 
menerapkan uji yang digunakan secara umum. Untuk produk 
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kombinasi, dimana komponen struktural merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari zat aktif, uji tersebut mungkin lebih sulit 
dilakukan. Jika diperlukan, pendekatan lain dapat dilakukan, 
seperti kombinasi uji lain yang sesuai (misalnya deteksi pH dan 
O2/CO2).

Kemampuan sel untuk terus memproduksi atau 
mengekspresikan produk harus dievaluasi sebagai bagian 
program stabilitas. Studi stabilitas tersebut harus dilakukan 
sepanjang periode yang ditetapkan.

b. Komponen Nonseluler

Obat berbasis sel dapat mengandung komponen 
nonseluler, seperti bahan biologi, molekul bioaktif, protein 
atau senyawa kimia. Komponen ini dapat berfungsi sebagai 
penunjang struktur, lingkungan yang sesuai untuk 
pertumbuhan, pemberi sinyal biologi atau fungsi lain. Selain 
itu, komponen ini juga dapat digunakan selama proses 
manipulasi ex vivo.

Matriks, perancah, alat, bahan biologi atau molekul 
biologi yang bukan merupakan bagian integral zat aktif, 
dianggap sebagai zat tambahan produk jadi. Untuk zat 
tambahan yang digunakan untuk pertama kali dalam 
kombinasi dengan sel dan/atau jaringan, persyaratan zat 
tambahan baru mengacu pada pedoman yang berlaku. 
Zat tambahan konvensional juga harus dikarakterisasi 
sehubungan dengan kombinasinya dengan sel.

Informasi pemilihan zat tambahan, sifat, karakteristik 
dan desain serta pengujian matriks/perancah harus 
tercantum dalam dokumen sebagai bagian pengembangan 
farmasetik.

Alasan ilmiah harus diberikan dan didukung dengan 
data pengembangan yang memadai jika produk jadi 
mengandung komponen yang memodifikasi pengantaran 
atau menyebabkan retensi lokal sel setelah pemberian pada 
pasien. Evaluasi setiap komponen nonseluler diperlukan 
meskipun evaluasi ini dapat dilakukan bersama studi yang 
dirancang untuk menilai produk secara keseluruhan. Bila 
keamanan komponen nonseluler sebelumnya sudah ada 
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untuk aplikasi lain, misalnya digunakan untuk mendukung 
persetujuan bahan tertentu untuk registrasi alat kesehatan 
atau obat, unsur evaluasi tersebut dapat digunakan untuk 
evaluasi keamanan dan kesesuaian saat digunakan dalam 
obat berbasis sel, jika dijustifikasi.

Relevansi antara karakteristik struktural dan fungsional 
komponen nonseluler dalam produk kombinasi harus 
dibahas. Interaksi komponen seluler dan komponen 
tambahan nonseluler dengan alat harus dievaluasi dan 
pengembangan serta karakteristik produk kombinasi secara 
keseluruhan harus diserahkan.

Diferensiasi dan fungsi jaringan sangat tergantung pada 
lingkungan lokal dan juga pada pemilihan bahan biologi 
dan molekul biologi pemberi sinyal sel (misalnya faktor 
pertumbuhan). Oleh karena itu, harus dilakukan studi 
untuk memverifikasi aspek kritis karakter dan kinerja bahan 
biologi dan komponen nonselular lain yang digunakan dalam 
obat berbasis sel, seperti kompatibilitas biologi dan kekuatan 
mekanik.

Secara khusus, untuk memastikan bahwa sifat bahan 
biologi mendukung pertumbuhan dan fungsi sel/jaringan 
yang tepat, dimana bahan ini kontak dengan produk dan 
mendukung kinerja produk secara keseluruhan, harus 
tersedia jaminan terkait hal di bawah ini:
1) bebas dari komponen atau leachables yang dapat bersifat 

toksik terhadap pertumbuhan sel dan/atau terhadap 
kinerja yang diinginkan;

2) karakterisasi sifat (misalnya topografi, kimia permukaan, 
kekuatan) yang penting untuk mendukung struktur, 
optimasi viabilitas dan pertumbuhan selular atau 
karakteristik fungsional lain;

3) kompatibilitas biologi bahan struktur dengan sel atau 
jaringan yang menjamin sistem mampu mempertahankan 
diferensiasi sel, fungsi dan genotipe yang diinginkan 
selama proses produksi sampai penggunaan;

4) kinetika pelepasan dan/atau laju degradasi setiap 
molekul biologi aktif, untuk memverifikasi bahan biologi 
tersebut sesuai untuk mencapai efek yang dimaksud.
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Untuk menetapkan kompatibilitas biologi, sifat respons 
biologi perlu ditentukan terkait bahan biologi yang diperlukan 
untuk menstimulasi berasal dari jaringan inang atau 
komponen berbasis sel, dan perlu dibuktikan bahwa respons 
jaringan yang dimaksud dapat dicapai dengan menggunakan 
model yang relevan. Stabilitas komponen nonseluler harus 
ditentukan dengan dan tanpa komponen seluler untuk 
menentukan apakah komponen nonseluler mengalami 
degradasi atau perubahan fisikokimia (misalnya agregasi, 
oksidasi) yang dapat berdampak pada mutu produk dengan 
memengaruhi sifat dan ketahanan sel. Efek komponen 
seluler atau jaringan sekitar pada saat degradasi (laju dan, 
jika sesuai, produknya) atau kestabilan komponen struktural 
harus ditentukan dengan juga mempertimbangkan efek 
komponen nonseluler selama waktu simpan produk yang 
diharapkan.

Prinsip umum yang diterapkan untuk evaluasi biologi 
alat kesehatan juga dapat diterapkan terhadap evaluasi 
bahan biologi yang akan digunakan pada obat berbasis 
sel. Evaluasi tersebut meliputi karakterisasi, pengujian 
dan kajian data yang ada untuk menilai potensi reaksi 
biologi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari paparan 
bahan biologi. Prinsip mengenai kompatibilitas biologi 
yang ditetapkan pada standar nasional dan internasional 
dapat digunakan, misalnya terkait metode yang relevan 
untuk penilaian karakteristik bahan, keamanan biologi dan 
degradasi bahan biologi yang digunakan pada obat berbasis 
sel. Studi tambahan (misalnya studi penempelan dan 
pertumbuhan sel) mungkin diperlukan untuk menunjukkan 
aspek kompatibilitas biologi khusus untuk penggunaan 
berbasis sel.

c. Produk jadi

Setelah “formulasi” (sistem penghantaran produk 
kombinasi) ditetapkan, parameter untuk menentukan fungsi 
setiap bahan dan kesesuaian komposisi harus menjadi 
bagian dari justifikasi komposisi produk.
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Parameter penting pengujian kinerja produk jadi harus 
dijustifikasi sehubungan dengan data pengembangan dan 
persyaratan mutu akhir. Perlu disertakan pengujian in vitro 
dan in vivo formulasi/sistem pengantaran/produk kombinasi 
selama pengembangan.

7. Ketertelusuran

Sistem untuk penelusuran secara komprehensif terhadap 
pasien, produk dan bahan awal merupakan hal penting untuk 
memantau keamanan dan efikasi obat berbasis sel. Pembentukan 
dan pemeliharaan sistem tersebut harus dilakukan dengan cara 
yang dapat menjamin koherensi dan kompatibilitas dengan 
ketertelusuran dan persyaratan vigilans yang terdapat pada 
pedoman yang berlaku.

Untuk menjamin anonimitas, dalam sistem ketertelusuran 
dapat digunakan dua sistem berjenjang yang menghubungkan 
ketertelusuran donasi dan pengadaan sel ke produsen dan 
pengguna (rumah sakit atau praktisi). Pada fasilitas penyiapan 
jaringan, harus ada penghubung antara donor dan donasi. 
Dari sisi produsen harus ada penghubung antara donasi dan 
produk, sementara dari sisi rumah sakit/praktisi harus ada 
penghubung antara produk dan penerima. Sistem tersebut harus 
memungkinkan ketertelusuran penuh dari donor ke penerima 
melalui sistem pengkodean anonim. Produsen harus membuat 
sistem pengkodean sendiri yang rasional, dibangun dari 
sistem pengkodean pembuatan jaringan, dan dirancang untuk 
memfasilitasi penelusuran donasi ke produk dan ke pasien. 
Sistem pemberian barcode dan penghilangan label dapat menjadi 
sistem yang cocok untuk manajemen pasien.

8. Komparabilitas

Pengembangan obat berbasis sel dapat mencakup perubahan 
proses produksi yang mungkin berdampak terhadap produk 
jadi. Mengingat sifat kompleks dan dinamis obat berbasis sel, 
sangatlah penting untuk mengevaluasi secara lengkap semua 
tahap pengembangan dan memastikan ketertelusurannya pada 
dokumen yang tersedia. Hal tersebut sangat penting terutama 
setelah studi klinik dilakukan. Data sifat dan karakteristik 
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prototipe yang sedang dikembangkan harus disimpan karena 
dapat memberikan informasi terkait evaluasi produk jadi. Selama 
studi klinik, tidak boleh ada perubahan pada proses produksi 
dan produk jadi.

Bahan yang digunakan dalam studi klinik harus 
dikarakterisasi secara memadai agar konsistensi produksi dapat 
ditunjukkan.

Produsen harus mempertimbangkan parameter kritis 
yang diperoleh dari karakterisasi produk yang dibuat untuk 
menetapkan metode analisis untuk studi komparabilitas yang 
diperlukan pada setiap tahap pengembangan. Untuk produk 
yang mengalami perubahan, studi komparabilitas produk 
harus dilakukan dalam kaitannya dengan bets uji klinik yang 
digunakan. Studi komparabilitas dapat mengacu pada pedoman 
komparabilitas produk bioteknologi/biologi yang berlaku.

Jika komparabilitas pada tahap analisis dan/atau nonklinik 
tidak dapat dilakukan, komparabilitas data klinik harus 
ditunjukkan.

C. PENGEMBANGAN NONKLINIK

Pelaksanaan pengujian nonklinik harus mempertimbangkan sifat 
obat berbasis sel dan risiko pada penggunaan klinis.

Keragaman obat berbasis sel harus tercermin pada studi 
nonklinik. Persyaratan umum yang diuraikan pada dokumen 
nonklinik untuk pengujian farmakologi dan toksikologi tidak selalu 
dapat diterapkan. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan umum 
tersebut harus dijustifikasi. Jika sel dalam obat berbasis sel manusia 
telah dimodifikasi secara genetik, pengembangan nonklinik harus 
dilakukan sesuai dengan pedoman yang tersedia untuk obat dengan 
transfer gen, seperti EMA Note for Guidance on the Quality, Preclinical 
and Clinical Aspects of Gene Transfer Medicinal Products (CPMP/
BWP/3088/99).

Tujuan dari studi nonklinik adalah untuk membuktikan prinsip, 
serta menjelaskan perkiraan efek farmakologi dan toksikologi terhadap 
respons manusia, baik sebelum maupun selama uji klinik. Sasaran 
dari berbagai studi ini antara lain: menyediakan informasi tentang 
1) pemilihan dosis yang aman untuk uji klinis, 2) rute pemberian dan 
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jadwal pemberian, 3) lama paparan dan lama waktu untuk follow up 
agar dapat mendeteksi efek samping, 4) mengidentifikasi toksisitas 
pada organ target, dan 5) mengidentifikasi parameter untuk memantau 
pasien yang menerima terapi. Studi nonklinik harus dilakukan pada 
model hewan uji yang sesuai.

Jika model hewan uji yang sesuai tidak tersedia, maka dapat 
digantikan dengan uji in vitro. Harus ada penjelasan dan alasan kuat 
yang mendasari studi nonklinik dan kriteria yang digunakan untuk 
memilih hewan uji. Tingkat ekspresi molekul biologi, rute pemberian 
dan dosis yang diujikan harus dapat mencerminkan penggunaan 
pada manusia.

Untuk persyaratan studi nonklinik harus mengacu pada Lampiran 
VIII tentang Dokumen Nonklinik pada Peraturan Kepala Badan POM 
nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi 
Obat. Agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya efek samping, 
maka penetapan jumlah hewan, jenis kelamin, frekuensi dan durasi 
pemantauan harus tepat dan sesuai dengan pedoman tersebut.

Keamanan dan kesesuaian semua komponen struktur 
untuk fungsi yang diharapkan harus ditunjukkan, dengan mem-
pertimbangkan sifat fisika, kimia, dan biologi (lihat bagian Pengem-
bangan Farmasetik).

1. Farmakologi

a. Farmakodinamik Primer

Studi nonklinik harus memadai agar dapat menunjuk-
kan pembuktian prinsip dari obat berbasis sel manusia. 
Berbagai efek utama harus dapat diidentifikasi pada studi 
nonklinik menggunakan model in vitro atau in vivo yang 
sesuai.

Untuk mengidentifikasi reaksi farmakodinamik obat 
berbasis sel manusia pada inang yang dituju, harus diguna-
kan penanda aktivitas biologi yang sesuai dan terjustifikasi.

Jika tujuan penggunaan dari obat berbasis sel manusia 
adalah untuk mengembalikan fungsi sel/jaringan yang rusak 
(regenerasi jaringan), maka uji fungsi harus dilakukan untuk 
menunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat dikembalikan. 
Jika tujuan penggunaan adalah untuk imunoterapi adoptif 
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pada pasien kanker, maka efek biologinya harus didukung 
dengan data yang dapat menjelaskan mekanisme imunologi 
obat berbasis sel manusia.

Model hewan uji yang dipilih dapat meliputi hewan 
yang immunocompromised, knock-out, atau transgenik. 
Namun mengingat uji in vivo dengan model heterolog 
sangat dipengaruhi oleh species-specific mismatches maka 
penggunaan model homolog dapat digantikan dengan studi 
in vitro untuk analisis farmakodinamik primer melalui studi 
terhadap morfologi sel dan jaringan, proliferasi, fenotipe, 
heterogenisitas dan tingkat diferensiasi.

Studi harus dilakukan dalam rangka menetapkan 
jumlah obat berbasis sel manusia optimal yang dibutuhkan 
untuk mencapai efek yang diinginkan.

Untuk produk berbasis sel punca, model hewan yang 
mencerminkan indikasi terapi, misalnya model penyakit, 
merupakan hal yang ideal, namun dalam praktiknya 
ketersediaannya terbatas. Pemilihan model hewan dan 
spesiesnya harus dapat dijustifikasi secara ilmiah. Pada 
keadaan tertentu, model hewan kecil mungkin tidak dapat 
digunakan untuk produk sel yang diimplantasi, untuk 
evaluasi jangka panjang dalam studi regenerasi dan 
perbaikan serta keamanan.

Pada kasus tersebut, penggunaan model hewan besar 
lebih sesuai. Model hewan besar diperlukan jika ukuran, 
sistem fisiologi atau imun hewan tersebut relevan untuk 
menguji efek klinis tertentu (misalnya regenerasi jaringan).

Pemilihan hewan model yang tepat dapat ditentukan 
dengan memperhatikan aspek keamanan spesifik yang akan 
dievaluasi. Jika memungkinkan, produk berbasis sel yang 
diharapkan mengandung sel manusia harus digunakan dalam 
studi proof-of- concept dan keamanan. Hal tersebut seringkali 
mengharuskan penggunaan hewan yang imunokompromi 
dan/atau yang mengalami immunosupresi (imunikompromi 
secara genetik dan/atau diberi immunosupresan), namun 
dalam beberapa aspek seperti persistensi atau fungsionalitas 
mungkin tidak dapat diterjemahkan secara optimal untuk 
mempredikasi perilaku in vivo sel yang ditranplantasi. 
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Hewan model homolog seringkali memiliki sistem yang 
paling sesuai untuk proof-of-concept. Namun, ketidakpastian 
terkait kemiripan antara sel punca hewan dan manusia atau 
faktor-faktor yang terlibat dalam proses diferensiasi dapat 
membatasi prediksi dari model tersebut. Data dari model 
tersebut harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

Jika hanya hewan homolog yang digunakan, perbedaan 
signifikan antara sel punca hewan dan manusia harus 
dipertimbangkan ketika menginterpretasikan hasil.

Beberapa pertimbangan keamanan pada produk 
berbasis sel punca harus diperhatikan. Untuk pengujian 
terkait potensi pembentukan teratoma dan/atau tumor 
terkait produk sel punca, hewan model yang secara genetik 
bersifat imunokompromi atau model hewan seperti manusia 
(misalnya hewan model dengan sistem imun seperti manusia) 
lebih sesuai digunakan. Penggunaan immunosupresan 
dapat mempengaruhi terbentuknya tumor (sifat yang 
melekat dari immunosupresan), sedangkan pada model 
hewan immunokompeten sistem imun inang dapat menolak/
membunuh produk sel punca yang diberikan sehingga 
menyebabkan kegagalan dalam penempelan produk dan 
dapat menyebabkan studi yang hasilnya negatif palsu.

Pemilihan model hewan dan durasi studi pada hewan 
harus cukup untuk mengevaluasi efek jangka panjang, 
terutama terkait persistensi dan fungsionalitas sel.

b. Farmakologi Sekunder

Potensi efek fisiologi yang tidak diinginkan dari obat 
berbasis sel manusia, dan termasuk produk bioaktifnya, 
harus diinvestigasi menggunakan hewan uji yang sesuai. 
Sel dapat saja berpindah dari lokasi yang dituju dan setelah 
pemberian sistemik dapat juga menetap pada organ lain di 
luar lokasi yang dituju. Sel somatik dapat juga mensekresikan 
molekul yang aktif secara biologis selain protein yang 
diinginkan. Protein tersebut dapat mempunyai target lain di 
luar yang dituju.
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c. Farmakologi Keamanan

Farmakologi keamanan harus dipertimbangkan kasus 
per kasus, tergantung pada karakteristik obat berbasis sel 
manusia. Berbagai sel mungkin mensekresikan senyawa 
yang aktif secara farmakologi yang dapat mengakibatkan 
disfungsi sistem saraf pusat, jantung, pernapasan, ginjal 
atau saluran cerna. Selain itu, sel tersebut dengan sendirinya 
diperkirakan dapat menginduksi kejadian tersebut misalnya 
sel punca atau sel otot yang ditransplantasikan ke daerah 
infark jantung.

Untuk pedoman tambahan, lihat Lampiran VIII tentang 
Dokumen Nonklinik pada Peraturan Kepala Badan POM 
nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Registrasi Obat, jika sesuai.

d. Kinetik, Migrasi dan Persistensi

Studi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi 
(ADME) konvensional biasanya tidak relevan untuk obat 
berbasis sel manusia. Namun, harus dilakukan studi untuk 
dapat mengetahui distribusi dalam jaringan, viabilitas, 
penghantaran, pertumbuhan, fenotipe dan setiap perubahan 
fenotipe yang disebabkan oleh berbagai faktor pada 
lingkungan baru.

Sel dapat bermigrasi di dalam inang, sehingga 
menimbulkan masalah klinis terkait efek samping akibat sel 
yang salah tempat dan dapat berdiferensiasi. Hal ini harus 
dievaluasi pada hewan menggunakan metode yang sesuai 
untuk identifikasi spesifik sel.

Berkaitan dengan biodistribusi, penggunaan hewan 
kecil memungkinkan deteksi sel secara teliti. Hal ini lebih 
sulit jika dilakukan pada hewan yang lebih besar.

Untuk obat berbasis sel manusia yang menghasilkan 
biomolekul aktif secara sistemik, perlu dilakukan pengkajian 
terhadap distribusi, durasi dan tingkat ekspresi molekul 
tersebut, serta kesintasan dan stabilitas fungsional sel pada 
daerah target.
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Mengingat keterbatasan metodologi saat ini, informasi 
yang memadai terkait biodistribusi pada manusia sulit 
diperoleh. Oleh karena itu, studi biodistribusi nonklinik sel 
punca menjadi hal yang penting. Disain studi biodistribusi 
harus memperhatikan banyaknya tahapan proses sel punca, 
meliputi migrasi, niche, penempelan, diferensiasi, dan 
persistensi. Metode yang sesuai untuk pelacakan sel punca 
harus diaplikasikan jika tersedia, misalnya penggunaan gen 
penanda atau pelabelan sel.

Perbedaan dan fungsi sel punca dipengaruhi oleh 
lingkungan mikro (niche). Selain itu, biodistribusi sangat 
dipengaruhi oleh rute administrasi atau lokasi implantasi. 
Banyak tipe sel punca memiliki kecenderungan untuk 
menetap pada jaringan asal atau ke lokasi yang jauh, 
misalnya penggunaan sel punca mesenkimal dari sumsum 
tulang untuk lokasi cedera. Sel punca mesenkimal juga 
dapat menetap pada lokasi metastasis.

Pembentukan jaringan ektopik adalah risiko potensial 
yang berhubungan dengan potensi diferensiasi dan 
biodistribusi produk berbasis sel punca. Risiko ini akan 
meningkat secara potensial setelah penggunaan sel secara 
sistemik, yang memungkinkan distribusi ke lokasi yang jauh. 
Selain pembentukan jaringan ektopik, efek lokal nonfisiologis 
atau efek toksik dapat dimediasi oleh sel yang terdistribusi. 
Ketika jaringan ektopik terbentuk, jenis dan insidensi, lokasi 
anatomi dan asal harus dipertimbangkan.

e. Interaksi

Perlu dilakukan pemantauan terhadap interaksi antara 
sel yang digunakan atau jaringan di sekitarnya dengan 
komponen struktur nonselular dan molekul bioaktif lainnya, 
serta integrasi obat berbasis sel manusia dengan jaringan 
sekitarnya.

2. Toksikologi

Kebutuhan untuk dilakukannya studi toksikologi tergantung 
pada produk. Jika studi konvensional tidak memungkinkan, 
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diperlukan model pengujian lain atau tanpa pengujian sepanjang 
didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai.

Toksisitas dapat berkembang, misalnya karena terdapat 
perubahan selular yang belum diketahui selama proses pembuatan 
seperti perubahan pada pola ekskresi dan perilaku in vivo 
akibat diferensiasi sel. Faktor lain yang berpotensi menginduksi 
toksisitas diantaranya adalah penggunaan produk alogenik, 
keberadaan komponen yang digunakan pada proses pembuatan 
atau bagian dari komponen struktur, atau proliferasi sel yang 
digunakan dalam jumlah atau tempat yang tidak diinginkan.

Studi toksisitas konvensional mungkin tetap diperlukan, 
sebagai contoh untuk regimen kompleks yang mengombinasikan 
obat berbasis sel manusia dengan obat atau terapi lainnya seperti 
ajuvan/sitokin atau iradiasi. Kebutuhan untuk studi interaksi 
obat tergantung pada tujuan penggunaan dan jenis produk 
berbasis sel.

Induksi respon imun terhadap sel itu sendiri dan/
atau terhadap senyawa yang aktif secara farmakologi dapat 
memengaruhi efikasi obat berbasis sel manusia. Oleh karena itu, 
imunogenisitas yang mungkin ditimbulkan oleh obat berbasis sel 
manusia harus diperhatikan. Pedoman mengenai imunogenisitas 
dari senyawa yang dieksresikan dapat dilihat pada ICH S6.

Reaksi auto-imun dapat terjadi jika sel digunakan untuk 
tujuan imunoterapi, misalnya pada produk imunoterapetik untuk 
kanker.

a. Studi Toksisitas Dosis Tunggal dan Berulang

Studi toksisitas harus dilakukan menggunakan hewan 
model yang sesuai. Jika penggunaan sel manusia tidak serta 
merta ditolak, studi dapat dilakukan bersamaan dengan uji 
keamanan secara farmakologis, toleransi lokal, atau proof of 
concept dan studi efikasi. Sel analog yang berasal dari hewan 
yang telah dikarakterisasi dengan baik dapat digunakan 
untuk beberapa obat berbasis sel manusia alogenik sepanjang 
tidak terjadi penolakan.

Lama observasi dapat lebih panjang dibandingkan 
dengan studi dosis tunggal, mengingat sel diperkirakan 
bekerja untuk waktu yang lama, atau menimbulkan efek 
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jangka panjang, yang harus tercermin pada desain studi. 
Rute dan regimen dosis yang digunakan harus sesuai 
dengan penggunaan klinis yang diinginkan. Studi toksisitas 
dosis berulang hanya relevan jika pemberian klinisnya 
menggunakan berbagai dosis.

b. Studi Toleransi Lokal

Studi toleransi lokal harus dilakukan menggunakan 
spesies yang sesuai. Pada umumnya, toleransi lokal, 
kompatibilitas jaringan dan toleransi terhadap zat/senyawa 
yang disekresikan dapat dievaluasi dengan studi toksisitas 
dosis tunggal atau berulang.

c. Studi Toksisitas Lain

Risiko terjadinya induksi tumorigenesis akibat 
transformasi neoplastik sel inang dan sel dari obat berbasis 
sel manusia harus diperhatikan secara kasus per kasus. 
Studi karsinogenesis konvensional mungkin tidak dapat 
diterapkan. Studi tumorigenesis sebaiknya dilakukan pada 
kultur sel secara rutin dengan batas tertentu atau melebihi 
batas tersebut. Jaringan yang mengandung sel yang 
diaplikasikan atau mengandung produk yang diekspresikan 
selama studi biodistribusi juga harus dianalisis.

Risiko pembentukan tumor dapat beragam bergantung 
pada sumber sel, tingkat manipulasi dan lokasi/rute 
adminisrasi. Tahapan diferensiasi, pluripotensi atau lineage 
commitment dan kondisi kultur dari sel yang diharapkan 
memiliki implikasi yang penting untuk identifikasi risiko 
potensial (misalnya potensi tumorigenesis).

Risiko pembentukan tumor pada sel punca pluripoten 
(misalnya iPSCs) dan sel punca somatik (misalnya MSCs, 
HSCs) berbeda. Pembentukan teratoma merupakan 
karakteristik intrinsik sel punca pluripoten (misalnya iPSCs) 
yang dapat mempengaruhi keamanan ketika terbentuk pada 
lokasi yang sensitif (misalnya sistem saraf pusat). Sel punca 
pluripoten yang tidak terdiferensiasi juga dapat menimbulkan 
teratokarsinoma yang ganas.
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Penyiapan sel punca yang mengalami manipulasi 
ekstensif in vitro, begitu juga untuk iPSCs, sangat penting 
untuk dievaluasi baik dari segi tumorigenisitas maupun 
stabilitas kromosomnya sebelum penggunaan klinis awal. 
Pemilihan model yang paling tepat dan peka untuk studi 
tumorigenisitas harus mempertimbangkan karakteristik 
biologis, kondisi manipulasi in vitro, persistensi sel, rute 
pemberian, dan tujuan penggunaan klinis produk berbasis 
sel punca. Evaluasi tumorigenisitas dapat diintegrasikan 
dengan studi toksisitas kronik. Ketika sel pluripoten residual 
diberikan pada pasien, data yang dikumpulkan pada studi 
nonklinis harus diintegrasikan. Selain itu, perlu disusun 
strategi klinis untuk meminimalkan risiko pembentukan 
tumor dan mencegah keganasan.

Studi genotoksisitas tidak diperlukan pada obat berbasis 
sel manusia, kecuali jika sifat produk yang diekskpresikan 
mengindikasikan terjadinya interaksi langsung dengan DNA 
atau material kromosom lainnya.

Kebutuhan untuk melakukan studi pada sistem 
reproduksi bergantung pada jenis obat berbasis sel manusia 
dan harus dipertimbangkan secara kasus per kasus.

D. PENGEMBANGAN KLINIK

1. Aspek umum

Secara umum, jika obat berbasis sel manusia memasuki fase 
pengembangan klinik, persyaratan yang diperlukan sama seperti 
obat yang lain. Rencana pengembangan klinik harus mencakup 
studi farmakokinetik, farmakodinamik, penetapan mekanisme 
kerja, penentuan dosis dan studi klinik secara acak yang sesuai 
dengan pedoman Cara Uji Klinik yang Baik di Indonesia.

Mengingat obat berbasis sel manusia memiliki karakteristik 
biologis yang spesifik, pendekatan alternatif studi klinik fase I 
sampai fase III mungkin diperlukan dan dapat diterima dengan 
justifikasi untuk pengembangan klinik. Studi nonklinik yang 
relevan, penggunaan klinik sebelumnya pada suatu kondisi 
patologis, dan studi klinik awal dapat diterapkan untuk 
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menunjukkan proof of principle dan pemilihan parameter endpoint 
klinik yang bermakna untuk evaluasi efikasi dan keamanan.

Pemberian obat berbasis sel manusia dapat melalui prosedur 
bedah tertentu atau bersamaan dengan terapi lain untuk 
memperoleh efek terapi yang diinginkan. Efek biologis obat 
berbasis sel manusia sangat tergantung pada lingkungan in vivo, 
dan dapat dipengaruhi oleh prosedur bedah atau reaksi imun baik 
dari pasien maupun obat berbasis sel manusia. Berbagai faktor 
tersebut harus dipertimbangkan untuk penetapan penggunaan 
produk tersebut. Standardisasi dan optimasi harus menjadi 
bagian integral dari studi pengembangan klinik. Prosedur terapi 
secara keseluruhan, termasuk rute pemberian dan pengobatan 
yang dilakukan bersamaan, seperti regimen imunosupresif harus 
dijelaskan pada informasi produk, terutama pada Ringkasan 
Karakteristik Produk.

2. Farmakodinamik

Walaupun mekanisme kerja belum diketahui secara rinci, 
efek utama obat berbasis sel manusia harus sudah diketahui. Uji 
efektifitas obat berbasis sel manusia harus dilakukan bila produk 
tersebut mempunyai indikasi untuk memperbaiki fungsi atau 
mengatasi kerusakan sel/jaringan. Jika tujuan dari penggunaan 
obat berbasis sel manusia adalah untuk mengembalikan atau 
mengganti sel/jaringan (yang diharapkan dapat berfungsi untuk 
jangka panjang), maka hasil pengujian struktur/ histologis 
dapat digunakan sebagai penanda farmakodinamika. Penanda 
farmakodinamika yang sesuai, seperti yang diperoleh secara 
mikroskopik, histologis, teknik pencitraan atau aktivitas 
enzimatik, dapat digunakan.

Penanda biologis yang dipilih harus dapat menunjukkan 
status diferensiasi produk berbasis sel punca saat pemberian 
pada pasien serta memfasilitasi pemantauan in vitro setelah 
diberikan.

Perlu diperhatikan bahwa pemantauan lebih lanjut atas 
efikasi dan keamanan sangat bergantung pada cara kerja yang 
terkait dengan efek farmakologi, immunologi dan/atau metabolik 
(untuk produk terapi berbasis sel) atau efek regeneratif, perbaikan 
dan/atau penggantian (untuk produk rekayasa jaringan).
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Dalam kasus dimana hewan model homolog atau model 
nonklinik relevan lain tidak tersedia, pengamatan klinis tambahan 
untuk mengetahui efek lingkungan mikro yang berubah (misalnya 
dengan inflamasi, iskemia) pada produk sel punca mungkin 
diperlukan.

Bila obat berbasis sel manusia mengandung komponen 
nonselular, kombinasi keduanya harus dinilai secara klinis untuk 
mengetahui kompatibilitas, laju degradasi dan fungsi.

3. Farmakokinetik

Studi ADME konvensional biasanya tidak relevan untuk 
obat berbasis sel manusia. Perlu dilakukan pengkajian terhadap 
persyaratan studi, terhadap viabilitas, proliferasi/diferensiasi, 
distribusi/ metodologi yang tepat dan kesesuaian, dengan juga 
memperhatikan pemantauan migrasi dan fungsi selama viabilitas 
yang diinginkan dari produk tersebut.

Jika obat berbasis sel manusia dipertimbangkan untuk 
diberikan secara berulang, penentuan waktu pemberian harus 
memperhatikan masa hidup in vivo obat tersebut.

Metode noninvansif untuk studi biodistribusi pada manusia 
disarankan untuk dikembangkan dan divalidasi untuk dapat 
melacak sel selama studi klinik. Penanda yang memungkinkan 
harus dievaluasi dan dijustifikasi.

Perlu dilakukan investigasi jika terdapat sel punca pada 
lokasi selain lokasi yang dituju. Efek prosedur pemberian yang 
berbeda, dosis/jumlah sel harus diperhatikan selama fase 
nonklinik dan dikonfirmasi selama studi klinik.

Untuk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) berbasis 
sel punca, sangat penting untuk mengevaluasi waktu untuk 
mencapai hasil klinis dan waktu penempelan agar populasi sel 
yang dibutuhkan untuk munculnya efek in vivo dapat ditentukan, 
jika relevan.

Fitur tertentu obat berbasis sel punca adalah jumlah 
sel dapat meningkat sejalan dengan waktu karena adanya 
potensi pembaruan. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat teori 
substansif bahwa kontaminasi minor, bahkan beberapa sel yang 
berproliferasi dan memiliki sifat merusak, dapat berdampak 
penting secara klinis dan perlu dipelajari secara nonklinik 
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menggunakan model hewan yang sistem imunnya ditekan atau 
immunodefisien dan/atau melalui tindakan klinis yang sesuai.

4. Studi Penentuan Dosis

Pemilihan dosis harus berdasarkan hasil pengembangan 
mutu dan nonklinik suatu produk, serta harus dikaitkan dengan 
potensi produk. Walaupun dosis untuk produk berbasis sel 
dapat ditentukan oleh karakteristik individu dari pasien yang 
dituju (yaitu kerapatan massa sel per kilogram berat badan atau 
volume dari jaringan/permukaan yang hilang), dosis yang diuji 
pada studi konfirmasi harus didukung dengan bukti dari studi 
fase I/II.

Studi fase I/II harus dirancang untuk dapat mengidentifikasi 
dosis efektif minimal atau rentang dosis efektif optimal. Dosis 
efektif minimal didefinisikan sebagai dosis terendah yang dapat 
menimbulkan efek yang diinginkan. Rentang dosis efektif optimal 
didefinisikan sebagai rentang dosis tertinggi yang diperlukan 
untuk memperoleh efek yang diinginkan berdasarkan hasil klinis 
untuk efikasi dan tolerabilitas. Jika memungkinkan, dilakukan 
juga identifikasi dosis maksimal yang aman didefinisikan sebagai 
dosis maksimal yang masih dapat diterima tanpa disertai efek 
samping berdasarkan hasil studi klinik.

Ketika penentuan dosis formal tidak memungkinkan, 
misalnya pada indikasi yang memerlukan pemberian produk 
pada lokasi rawan (misalnya sistem saraf pusat, miokardium), 
sebaiknya uji klinik awal pada manusia dimulai menggunakan 
dosis yang memiliki efek terapi sepanjang dapat dijustifikasi 
berdasarkan bukti keamanan nonklinik yang tersedia.

5.	 Efikasi	Klinik

Studi efikasi klinik harus memadai untuk: 
1) menunjukkan efikasi pada target populasi menggunakan 
parameter endpoint klinik yang bermakna; 2) untuk 
menentukan jadwal pemberian dosis agar diperoleh efek 
terapetik yang optimal; 3) untuk mengevaluasi durasi efek 
terapetik produk yang diberikan; dan 4) untuk menilai 
manfaat – risiko dengan mempertimbangkan terapi alternatif 
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yang sudah diberikan pada pasien. Studi konfirmasi harus 
memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jika terdapat deviasi dari yang sudah disebutkan 
sebelumnya, maka diperlukan justifikasi. Sebagai contoh, 
sifat dasar dan mekanisme kerja obat berbasis sel manusia 
mungkin sama sekali baru namun tidak berarti bahwa 
manfaat terapetik harus diukur dengan parameter endpoint 
yang berbeda dari yang direkomendasikan pada pedoman 
khusus penyakit (misalnya obat vs. implantasi sel untuk 
penyakit Parkinson’s).

Mengingat pedoman yang ada masih terbatas, maka 
untuk tujuan terapetik baru dari suatu obat berbasis sel 
manusia direkomendasikan untuk konsultasi dengan Badan 
POM.

Penggunaan surrogate endpoint dimungkinkan 
mengingat variabel ini dapat juga mewakili efikasi obat 
berbasis sel manusia. Pada kondisi tertentu, parameter 
endpoint klinik yang diinginkan, seperti pencegahan 
arthrosis, dapat diobservasi melalui pemantauan jangka 
panjang. Pada kasus seperti ini, izin edar dapat diberikan 
berdasarkan evaluasi surrogate markers. Untuk produk yang 
efikasinya hanya dapat diperoleh dalam jangka panjang, 
maka diperlukan rencana pemantauan pasien jangka 
panjang. Dengan demikian, penggunaan parameter endpoint 
klinik yang baru maupun yang lain dapat diterima dengan 
pertimbangan tertentu.

Jika uji klinik pivotal berbeda signifikan dibandingkan 
dengan uji yang dilakukan untuk obat lain dengan indikasi 
yang sama, pendaftar disarankan untuk mendiskusikan 
disain dan pengamatan akhir studi dengan Badan POM 
untuk mengoptimalkan pengembangan obat berbasis sel 
punca untuk tujuan memperoleh izin edar.

Perizinan hanya diberikan pada indikasi penyakit yang 
sudah diuji klinik dengan jumlah sampel memadai dan hasil 
yang menunjukan keamanan.

Perlu tidaknya pemantauan keamanan setelah izin edar 
diterbitkan harus diidentifikasi saat studi klinik, dengan 
juga memperhatikan hasil uji nonklinik.
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6. Keamanan klinik

Database keamanan harus mampu mendeteksi efek samping 
secara umum. Besar database dapat ditentukan dengan mengacu 
pada pengalaman klinis produk sejenis sebelumnya.

Risiko prosedur terapetik secara menyeluruh, misalnya 
prosedur bedah yang diperlukan untuk pemberian obat berbasis 
sel manusia atau penggunaan terapi imunosupresif, harus 
dievaluasi dan digunakan untuk menjustifikasi studi klinik dan 
pilihan populasi target.

Semua permasalahan keamanan yang timbul dari 
pengembangan nonklinik harus diperhatikan, terutama bila 
tidak ada model hewan untuk penyakit yang sesuai atau adanya 
perbedaan fisiologis yang membatasi ketepatan prediksi pada 
model hewan homolog.

Perhatian khusus harus ditujukan pada berbagai proses 
biologis termasuk respon imun, infeksi, transformasi keganasan 
dan terapi lain yang diberikan bersamaan selama fase 
pengembangan produk dan fase pasca pemasaran.

Untuk produk dengan viabilitas jangka panjang, maka 
pemantauan tindak lanjut pada pasien diperlukan untuk 
mengonfirmasi masalah efikasi dan keamanan jangka panjang.

Studi keamanan klinik pada pemberian berulang harus 
dilakukan berdasarkan analisis risiko. Definisi dari dosis maksimal 
yang aman perlu mempertimbangkan juga kemungkinan 
pemberian berulang.

Pada penggunaan obat berbasis sel punca, harus dilakukan 
investigasi terhadap penyebab terbentuknya tumor yang teramati, 
apakah akibat obat yang diberikan atau faktor endogen (misalnya 
melalui analisis genetik).

Pertimbangan keamanan lain dari sel hasil diferensiasi 
iPSC adalah tersisanya sel dengan karakteristik pembaruan diri 
dengan plastisitas yang cukup yang terdapat di dalam produk 
berbasis sel punca. Walaupun metode yang digunakan untuk 
mendiferensiasikan sel dan untuk menghilangkan sel yang 
tidak diharapkan dari produk jadi sudah sedemikian efisien, 
kemungkinan tersisanya sel iPSC tersebut masih tetap ada.
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Jumlah sel punca yang bersirkulasi pada pasien dapat lebih 
tinggi dari level fisiologis dan hal tersebut dapat mempengaruhi 
keamanan karena distribusi dalam tubuh menjadi abnormal. 
Waktu pemberian untuk sediaan injeksi intra vena harus 
didasarkan pada hasil biodistribusi nonklinik dan dioptimasi 
agar keberadaan produk di jaringan/organ nontarget dapat 
diminimalkan.

Perhatian diperlukan untuk produk sel punca yang 
dikembangkan hanya menggunakan model homologus nonklinik 
dan yang menunjukkan interaksi seluler dan molekuler yang 
fungsional berdasarkan model homologus di atas. Pada uji klinik 
fase I, end-point untuk keamanan spesifik perlu ditetapkan 
berdasarkan pertimbangan teoritis dan untuk deteksi dini 
toksisitas yang mungkin muncul dari kontaminan yang berpotensi 
berada dalam produk jadi.

Pemantauan lebih lanjut atas keamanan dapat dilakukan 
bersamaan dengan pemantauan efikasi. Pengamatan akhir 
sementara yang sesuai perlu divalidasi mengingat keamanan dan 
efikasi klinis mungkin baru muncul beberapa tahun kemudian.

Perizinan hanya diberikan pada indikasi penyakit yang 
sudah diuji klinik dengan jumlah sampel memadai dan hasil yang 
menunjukkan keamanan.

E. FARMAKOVIGILANS DAN RENCANA MANAJEMEN RISIKO

Farmakovigilans rutin dan ketertelusuran suatu produk harus 
dijelaskan dalam Rencana Manajemen Risiko (RMP). Obat berbasis 
sel manusia mungkin membutuhkan studi jangka panjang untuk 
memantau isu keamanan spesifik, termasuk penurunan potensi/
efikasi.

Isu keamanan jangka panjang, seperti infeksi, imunogenisitas/
imunosupresi dan transformasi keganasan selama penggunaan in vivo 
terkait peralatan medis/komponen biomaterial harus tercantum dalam 
RMP. Studi farmakoepidemiologi khusus diperlukan. Persyaratan 
khusus ditentukan berdasarkan karakteristik biologis obat berbasis 
sel manusia. Ketertelusuran lini donor-obat berbasis sel manusia- 
penerima untuk produk alogenik atau obat berbasis sel manusia-
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penerima untuk produk otologus dibutuhkan untuk semua kondisi 
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemantauan keamanan obat berbasis sel manusia dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 
farmakovigilans.
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BAB III  
PENUTUP

Maraknya penelitian dan pengembangan obat berbasis sel manusia 
mendorong Badan POM untuk melakukan pengawasan obat berbasis 
sel manusia sebelum beredar dalam rangka menjamin mutu, khasiat, 
dan keamanan. Di samping itu, Badan POM juga mendukung hilirisasi 
penelitian dan pengembangan obat berbasis sel manusia sebagai upaya 
untuk mempercepat pengembangan industri farmasi di Indonesia. Oleh 
karena itu, Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia ini disusun 
untuk menjadi panduan bagi evaluator dalam melakukan evaluasi dan/
atau penilaian, pendaftar dalam memenuhi persyaratan pendaftaran, 
dan organisasi Riset dalam melakukan pengembangan obat berbasis sel 
manusia.

Penelitian dan pengembangan obat berbasis sel manusia akan terus 
berkembang, oleh karenanya, pedoman ini akan dikaji secara berkala 
menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
masa mendatang.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



10
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  

Nomor 19 Tahun 2020  
tentang  

Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat  
dan Bahan Obat
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  

TENTANG  
PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OBAT  

DAN BAHAN OBAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, khasiat, dan 
keamanan obat dan bahan obat, serta untuk 
mencegah penyimpangan pengelolaan obat dan 
bahan obat, selama di peredaran, perlu dilakukan 
pengawasan secara komprehensif;

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c 
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 
Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah 
satu kewenangan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan yaitu memberikan sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

  c. bahwa sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b, diperlukan pengaturan mengenai pedoman 
tindak lanjut pengawasan obat dan bahan obat;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan tentang Pedoman Tindak 
Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat;
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 180);

  2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1745);

  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN 
OBAT DAN BAHAN OBAT.

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, 

yang merupakan bahan atau paduan bahan 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan 
kontrasepsi untuk manusia.

2. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat 
maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam 
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pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai 
bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.

3. Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir 
dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

4. Psikotropika adalah Obat, baik alamiah maupun 
sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat 
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku.

5. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula 
atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai 
bahan baku/penolong untuk keperluan proses 
produksi industri farmasi atau produk antara, 
produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung 
ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/
phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, 
atau potasium permanganat.

6. Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan 
yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat 
Tertentu adalah Obat yang bekerja di sistem 
susunan syaraf pusat selain Narkotika dan 
Psikotropika, yang pada penggunaan di atas 
dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan 
dan perubahan khas pada aktivitas mental dan 
perilaku.

7. Fasilitas Produksi adalah sarana yang memiliki izin 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan 
Obat dan/atau Bahan Obat.

8. Fasilitas Distribusi adalah fasilitas yang digunakan 
untuk mendistribusikan atau menyalurkan Obat 
dan/atau Bahan Obat.
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9. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik yang 
selanjutnya disebut Sertifikat CPOB adalah 
dokumen sah yang merupakan bukti bahwa 
industri farmasi atau sarana telah memenuhi 
persyaratan cara pembuatan Obat yang baik dalam 
membuat Obat dan/atau Bahan Obat.

10. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik yang 
selanjutnya disebut Sertifikat CDOB adalah 
dokumen sah yang diterbitkan oleh Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan 
bukti bahwa pedagang besar farmasi telah 
memenuhi persyaratan cara distribusi Obat yang 
baik dalam mendistribusikan Obat dan/atau 
Bahan Obat.

11. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah fasilitas 
yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan kefarmasian.

12. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pem-

buatan, distribusi, penyerahan, penarikan/
pengembalian, pemusnahan, pendokumentasian 
dan/atau pelaporan.

13. Pembuatan adalah seluruh tahapan kegiatan 
dalam menghasilkan Obat dan/atau Bahan Obat, 
yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan 
pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan 
mutu, dan/atau pemastian mutu sampai diperoleh 
Obat dan/atau Bahan Obat untuk didistribusikan.

14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan distribusi atau penyerahan Obat dan/
atau Bahan Obat baik dalam rangka perdagangan, 
bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

15. Distribusi adalah setiap kegiatan distribusi Obat 
dan/atau Bahan Obat dalam rangka pelayanan 
kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

16. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan 
Obat dan/atau Bahan Obat, baik antar penyerah 
maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan 
kesehatan.
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17. Penarikan adalah proses penarikan Obat dan/
atau Bahan Obat yang telah diedarkan yang 
tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 
keamanan, khasiat, mutu dan penandaan.

18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat 
dan prosedur elektronik yang berfungsi mem-
persiapkan, mengumpulkan, mengolah, meng-
analisis, menyimpan, menampilkan, meng-
umumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 
informasi elektronik.

19. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi yang 
selanjutnya disingkat PSEF adalah badan 
hukum yang menyediakan, mengelola, dan/
atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk 
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

20. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya 
disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara 
negara, badan usaha, dan masyarakat yang 
menyediakan, mengelola, dan/atau meng-
operasikan Sistem Elektronik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna 
Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/
atau keperluan pihak lain.

21. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas 
melakukan pengawasan Obat dan/atau Bahan 
Obat.

22. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 
selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan.

23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

Pasal 2
(1) Pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan 

Bahan Obat wajib menjadi acuan bagi Petugas 
dalam melaksanakan tugas pengawasan.
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(2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap kegiatan 
Pembuatan dan Peredaran Obat dan Bahan Obat.

(3) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor 
Farmasi, dan Obat- Obat Tertentu.

Pasal 3
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dilakukan oleh Petugas berdasarkan 
penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan 
atau pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal pengawasan berupa pemeriksaan di 
Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian, dan PSE/PSEF, penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diberikan dalam bentuk surat perintah tugas.

Pasal 4
Tindak lanjut hasil pengawasan dapat berupa:
a. pembinaan teknis; dan/atau
b. sanksi administratif.

Pasal 5
(1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a merupakan tindakan yang di-
laksanakan oleh Petugas dalam rangka pembinaan 
terhadap penyempurnaan Pengelolaan Obat dan 
Bahan Obat pada Fasilitas Produksi, Fasilitas 
Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan 
PSE/PSEF.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan apabila berdasarkan 
hasil pengawasan ditemukan pelanggaran yang 
termasuk dalam kategori minor dan/atau kurang 
dari 6 (enam) Temuan yang termasuk dalam 
kategori mayor sehingga diperlukan tindak lanjut 
pada Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, 
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan PSE/PSEF.
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(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b dikenakan apabila berdasarkan 
pengawasan oleh Petugas ditemukan pelanggaran 
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak termasuk dalam ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (4) ditemukan berdasarkan:
a. hasil pemeriksaan di Fasilitas Produksi, 

Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan 
Kefarmasian, dan PSE/PSEF;

b. hasil kajian keamanan, khasiat, dan mutu 
Obat;

c. hasil kajian terhadap data pengawasan dari 
Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian, dan PSE/PSEF; dan/
atau

d. hasil pemantauan terhadap Peredaran Obat 
secara daring.

Pasal 6
(1) Tindak lanjut hasil pengawasan berupa sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (4) meliputi:
a. peringatan;
b. peringatan keras;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. pembekuan Sertifikat CPOB;
e. pencabutan Sertifikat CPOB;
f. rekomendasi pembekuan izin industri farmasi;
g. pembekuan izin edar;
h. pencabutan izin edar;
i. rekomendasi penutupan atau pemblokiran 

Sistem Elektronik yang digunakan untuk 
Peredaran Obat secara daring;
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j. rekomendasi pencabutan izin industri farmasi;
k. rekomendasi pencabutan izin/pengakuan 

Fasilitas Distribusi;
l. pencabutan Sertifikat CDOB;
m. rekomendasi pencabutan izin Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian; dan/atau
n. larangan mengedarkan untuk sementara waktu 

dan/atau perintah untuk Penarikan kembali 
Obat atau Bahan Obat dari Peredaran.

(2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan berupa 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 tidak menghapuskan pengenaan sanksi 
keperdataan dan/atau sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pengenaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap 
pelanggaran yang sedang berproses sebelum 
berlakunya Peraturan Badan ini tetap diproses 
berdasarkan ketentuan:
a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor HK.04.1.23.09.10.9269 Tahun 
2010 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Penerapan Cara Pembuatan Obat 
Yang Baik di Industri Farmasi; dan

b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor HK.04.1.35.07.12.4394 
Tahun 2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor.

Pasal 9
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN,

 ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020
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REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 813
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LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OBAT DAN 
BAHAN OBAT

PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN  
OBAT DAN BAHAN OBAT 

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin khasiat, keamanan dan mutu Obat dan 
Bahan Obat serta untuk mencegah penyimpangan Pengelolaan Obat 
dan Bahan Obat selama di Peredaran, BPOM melakukan pengawasan 
secara komprehensif terhadap Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, 
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan PSE/PSEF. Berdasarkan hasil 
pengawasan, apabila ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Bahan Obat, 
BPOM memberikan tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan 
teknis dan/atau sanksi administratif.

Tindak lanjut sanksi administratif dapat berupa peringatan, 
peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pembekuan 
Sertifikat CPOB, pencabutan Sertifikat CPOB, rekomendasi 
pembekuan izin industri farmasi, pembekuan izin edar, pencabutan 
izin edar, rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik 
yang digunakan untuk Peredaran Obat secara daring, rekomendasi 
pencabutan izin industri farmasi, rekomendasi pencabutan izin/
pengakuan Fasilitas Distribusi, pencabutan Sertifikat CDOB, 
rekomendasi pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 
dan/atau larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/
atau perintah untuk Penarikan kembali Obat atau Bahan Obat dari 
Peredaran.

Pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan Bahan Obat berisi:
1. kategori Temuan; dan
2. tindak lanjut hasil pengawasan.

Lampiran Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan  
Obat dan Bahan Obat
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B. Maksud

Maksud dari pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan Bahan 
Obat adalah:
1. sebagai pedoman bagi Petugas dalam melakukan tindak lanjut 

hasil pengawasan.
2. sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi teknis 

pengawasan Obat dan Bahan Obat antara BPOM dengan 
Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan

Tujuan dari pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan Bahan 
Obat adalah:
1. memberikan kepastian hukum dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan Obat dan Bahan Obat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.

2. memastikan Obat dan Bahan Obat yang beredar memenuhi 
standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu produk 
yang ditetapkan.

3. memastikan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas 
Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 
dan PSE/PSEF dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. memastikan kebenaran jalur Distribusi dan Penyerahan Obat 
dan Bahan Obat.

5. menjamin transparansi pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pengawasan Obat dan Bahan Obat.

D.	 Definisi	Operasional

1. Manajemen Risiko adalah aplikasi sistematis terhadap kebijakan 
manajemen mutu, prosedur, serta penerapan sampai tugas 
penilaian, pengendalian, komunikasi, dan peninjauan risiko.

2. Temuan adalah ketidaksesuaian (non-conformities) terhadap 
suatu ketentuan yang berlaku.

3. Temuan Sistemik adalah Temuan yang terdapat pada seluruh 
aspek Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 
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CPOB, CDOB, yang dapat menyebabkan kegagalan sistem atau 
hanya di sebagian aspek Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan 
Kefarmasian, CPOB, CDOB, namun akan menyebabkan 
kegagalan beruntun.

4. Pengamanan Setempat adalah tindakan yang dilakukan oleh 
Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk Petugas 
unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan untuk melakukan inventarisasi, pengambilan contoh 
untuk uji laboratorium, dan/atau penyegelan dalam pengawasan 
Peredaran Obat dan makanan, termasuk bahan baku dan/atau 
bahan pengemas.

5. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan kegiatan Pembuatan Obat atau Bahan Obat.

6. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor 
darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

7. Pusat Plasmaferesis adalah unit yang melaksanakan penyediaan 
plasma dari pendonor darah melalui cara aferesis.

8. Sarana Pembuatan Radiofarmaka adalah sarana yang 
melaksanakan penyediaan senyawa kimia yang mengandung 
atom radioaktif dalam strukturnya dan digunakan untuk 
diagnosis atau terapi.

9. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah 
perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk 
pengadaan, penyimpanan, Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat 
dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan 
praktik kefarmasian oleh apoteker.

11. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 
bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan 
sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 
meningkatkan mutu kehidupan pasien.
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BAB II  
KATEGORI TEMUAN

A. Kategori Temuan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian, dan PSE/PSEF dikelompokkan sebagai 
berikut:

1. Temuan Minor (Ringan)

Temuan minor (ringan) adalah Temuan ketidaksesuaian terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara teknis 
dan/atau administratif yang:
a) tidak menyebabkan penurunan mutu Obat dan/atau Bahan 

Obat;
b) tidak menyebabkan potensi penyimpangan Peredaran Obat 

dan/atau Bahan Obat dari dan/atau ke fasilitas atau pihak 
yang tidak memiliki kewenangan;

c) bukan merupakan Temuan Sistemik; dan/atau
d) tidak menyebabkan risiko terhadap kesehatan.

2. Temuan Mayor (Sedang)

Temuan mayor (sedang) adalah Temuan ketidaksesuaian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara 
teknis dan/atau administratif yang:
a) menyebabkan potensi penurunan mutu Obat dan/atau 

Bahan Obat;
b) menyebabkan potensi penyimpangan Peredaran Obat dan/

atau Bahan Obat dari dan/atau ke fasilitas atau pihak yang 
tidak memiliki kewenangan; dan/atau

c) merupakan Temuan Sistemik yang mengakibatkan 
Pengelolaan Obat dan/atau Bahan Obat menjadi tidak 
konsisten terhadap ketentuan, standar dan persyaratan.

3. Temuan Kritis (Berat)

Temuan kritis (berat) adalah Temuan ketidaksesuaian terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara teknis 
dan/atau administratif yang:
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a) menyebabkan penurunan mutu Obat dan/atau Bahan Obat;
b) menunjukkan terjadinya penyimpangan Peredaran Obat 

dan/atau Bahan Obat dari/ke fasilitas atau pihak yang tidak 
memiliki kewenangan;

c) melakukan kegiatan Pengelolaan Obat dan/atau Bahan Obat 
tanpa kewenangan;

d) menunjukkan adanya Pembuatan, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, Distribusi dan/atau Penyerahan Obat dan/
atau Bahan Obat ilegal termasuk palsu;

e) merupakan Temuan Sistemik yang menggambarkan situasi 
yang berpotensi menghasilkan produk yang tidak memenuhi 
syarat atau mengakibatkan produk yang tidak memenuhi 
syarat beredar;

f) merupakan Temuan Sistemik yang menggambarkan situasi 
yang dapat mengakibatkan risiko kesehatan segera atau 
tersembunyi; dan/atau

g) bersifat kecurangan, pemalsuan produk atau data dan 
informasi.

B. Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada 
huruf A, kategori Temuan juga dapat ditentukan dengan 
mempertimbangkan kajian analisis risiko antara lain berupa 
tingkat keparahan/dampak dan tingkat intensitas/frekuensi/
keberulangan suatu pelanggaran.
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BAB III  
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis dilaksanakan terhadap:
1. Fasilitas Produksi, jika hanya terdapat:

a) Temuan minor; dan/atau
b) kurang dari 6 (enam) Temuan mayor.

2. Fasilitas Distribusi, jika hanya terdapat Temuan minor.
3. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, jika hanya terdapat Temuan 

minor.
4. PSE/PSEF, jika hanya terdapat Temuan minor.

B. Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif terhadap hasil pemeriksaan di Fasilitas 
Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan 
PSE/PSEF ditentukan berdasarkan kajian analisis risiko antara 
aspek perlindungan kepada masyarakat dan ketersediaan Obat dalam 
penjaminan keberlangsungan akses pelayanan kesehatan di suatu 
wilayah.
1. Sanksi administratif terhadap Fasilitas Produksi berupa Industri 

Farmasi dan Sarana Pembuatan Radiofarmaka:
a) Sanksi peringatan, jika:

1) terdapat 6 (enam) atau lebih Temuan mayor (sedang); 
dan/atau

2) tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis.
b) Sanksi peringatan keras, jika:

1) terdapat Temuan kritis (berat) dan/atau penyimpangan 
Peredaran dari/kepada pihak yang tidak memiliki 
kewenangan; dan/atau

2) tidak ada perbaikan terhadap sanksi peringatan 
sebelumnya.

c) Sanksi penghentian sementara kegiatan, jika:
1) berdasarkan Manajemen Risiko diperlukan pengurangan 

risiko (risk reduction) mutu produk tertentu dan 
memerlukan perbaikan fisik/renovasi terhadap fasilitas 
dengan mempertimbangkan riwayat kepatuhan Fasilitas 
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Produksi terhadap sanksi yang pernah diberikan; dan/
atau

2) tidak ada perbaikan terhadap sanksi peringatan keras 
sebelumnya.

d) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c) dapat diikuti dengan tindakan 
Pengamanan Setempat, jika:
1) berdasarkan Manajemen Risiko diperlukan tindakan 

kehati-hatian untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko yang dapat membahayakan kesehatan 
dan mengancam keselamatan hidup serta risiko 
pelanggaran peraturan perundang-undangan;

2) sepanjang data siklus-hidup produk terbukti data yang 
dimiliki tidak lengkap, tidak konsisten dan tidak akurat; 
dan/atau

3) belum memiliki izin/pindah lokasi tanpa izin.
e) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf c) atau huruf d) dapat dikenakan 
untuk sebagian kegiatan atau seluruh kegiatan sesuai 
dengan Sertifikat CPOB dalam jangka waktu paling lama 60 
(enam puluh) hari kerja. Pengaktifan kembali kegiatan dapat 
dilakukan jika telah dilakukan tindakan perbaikan dan 
pencegahan terhadap Temuan.

f) Sanksi pembekuan Sertifikat CPOB, jika:
1) tidak ada perbaikan bermakna selama 60 (enam puluh) 

hari kerja sejak sanksi penghentian sementara kegiatan 
dengan tin dakan Peng amanan Setempat sebelum nya, 
sebagaimana dimaksud pada huruf d);

2) terbukti melakukan produksi dalam masa pemberian 
sanksi perintah penghentian semen tara kegiatan 
tanpa tindakan Pengamanan Setempat sebelumnya, 
sebagaimana dimaksud pada huruf c); dan/atau

3) terbukti melakukan produksi Obat palsu atau tanpa 
nomor izin edar.

g) Sanksi pencabutan Sertifikat CPOB, jika:
1) tidak ada perbaikan bermakna selama 2 (dua) tahun 

sejak sanksi pembekuan Sertifikat CPOB;
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2) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/
atau Bahan Obat;

3) terbukti melakukan produksi dalam masa pemberian 
sanksi penghentian sementara kegiatan produksi 
dengan tindakan Pengamanan Setempat, sebagaimana 
dimaksud pada huruf d);

4) pernah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan 
produksi dengan tindakan Pengamanan Setempat dan 
melakukan kembali pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan; dan/atau

5) sepanjang data siklus-hidup produk, terbukti data yang 
dimiliki tidak lengkap, tidak konsisten dan tidak akurat 
secara berulang.

h) Sanksi rekomendasi pembekuan izin Industri Farmasi, jika:
1) seluruh Sertifikat CPOB yang dimiliki telah dicabut; 

dan/atau
2) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/

atau Bahan Obat.
i) Sanksi pembekuan izin edar, jika:

1) tidak melaksanakan kewajiban membuat dan 
mengirimkan laporan produksi atau laporan pemasukan 
Obat impor kepada Kepala Badan sebanyak 4 (empat) 
kali secara berturut-turut;

2) seluruh Sertifikat CPOB produk terkait dibekukan;
3) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/

atau Bahan Obat; dan/atau
4) izin Industri Farmasi pemilik izin edar dibekukan.

j) Sanksi pencabutan izin edar, jika:
1) tidak melaksanakan produksi, importasi dan/atau 

Peredaran Obat selama 24 (dua puluh empat) bulan 
berturut-turut;

2) seluruh Sertifikat CPOB produk terkait dicabut;
3) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/

atau Bahan Obat; dan/atau
4) izin Industri Farmasi pemilik izin edar dicabut.

k) Sanksi rekomendasi pencabutan izin Industri Farmasi, jika:
1) tidak dilakukan perbaikan selama 1 (satu) tahun sejak 

sanksi pembekuan izin Industri Farmasi; dan/atau
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2) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/
atau Bahan Obat.

l) Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) sampai dengan 
huruf k) dapat diikuti dengan:
1) larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/

atau perintah untuk Penarikan kembali Obat atau Bahan 
Obat dari Peredaran bagi Obat atau Bahan Obat yang 
tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, 
khasiat/kemanfaatan, atau mutu bila:

i. hasil uji terhadap sampel yang diambil saat 
inspeksi tidak memenuhi spesifikasi sehingga 
berisiko terhadap kesehatan;

ii. produk diproduksi di fasilitas yang tidak sesuai 
dengan sertifikat bentuk sediaannya;

iii. produk diproduksi tidak sesuai dengan proses 
kritis yang disetujui;

iv. produk yang diproduksi tanpa nomor izin edar 
dan/ atau diproduksi pada fasilitas yang tidak 
mempunyai Sertifikat CPOB;

v. produk dengan label yang salah;
vi. produk diproduksi menggunakan bahan baku 

yang sudah kedaluwarsa tanpa didukung studi 
yang memadai;

vii. pelulusan bets/produk tanpa dilakukan 
pengujian secara lengkap terlebih dahulu; 
dan/atau

viii. berdasarkan Manajemen Risiko perlu di-
lakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1); dan/atau

2) Perintah pemusnahan Obat atau Bahan Obat, jika Obat 
atau Bahan Obat terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan, khasiat/kemanfaatan, atau mutu.

2. Sanksi administratif terhadap Fasilitas Produksi berupa UTD 
dan Pusat Plasmaferesis:

a) Sanksi peringatan, jika:
1) terdapat 6 (enam) atau lebih Temuan mayor (sedang); 

dan/atau
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2) tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis.
b) Sanksi peringatan keras, jika:

1) terdapat Temuan kritis (berat) dan/atau penyimpangan 
Peredaran dari/kepada pihak yang tidak memiliki 
kewenangan; dan/atau

2) tidak ada perbaikan terhadap sanksi peringatan 
sebelumnya.

c) Sanksi penghentian sementara kegiatan Pembuatan, jika:
1) berdasarkan Manajemen Risiko diperlukan pengurangan 

risiko (risk reduction) mutu produk tertentu dan 
memerlukan perbaikan fisik/renovasi terhadap fasilitas 
dengan mempertimbangkan riwayat kepatuhan Fasilitas 
Produksi terhadap sanksi yang pernah diberikan; dan/
atau

2) tidak ada perbaikan terhadap sanksi peringatan keras 
sebelumnya.

d) Sanksi penghentian sementara kegiatan Pembuatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat diikuti dengan 
tindakan Pengamanan Setempat, jika:
1) berdasarkan Manajemen Risiko diperlukan tindakan 

kehati-hatian untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko yang dapat membahayakan kesehatan 
dan mengancam keselamatan hidup serta risiko 
pelanggaran peraturan perundang-undangan;

2) sepanjang data siklus-hidup produk terbukti data yang 
dimiliki tidak lengkap, tidak konsisten dan tidak akurat; 
dan/atau

3) belum memiliki izin/pindah lokasi tanpa izin.
e) Sanksi penghentian sementara kegiatan Pembuatan 

sebagaimana dimaksud pada huruf c) atau huruf d) dapat 
dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) 
hari kerja. Pengaktifan kembali kegiatan dapat dilakukan 
jika telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 
terhadap Temuan.

f) Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) sampai dengan 
huruf e) dapat diikuti dengan:
1) larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/

atau perintah untuk Penarikan kembali Obat dari 
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Peredaran bagi Obat yang tidak memenuhi standar dan 
persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, atau 
mutu bila:
i. produk diproduksi di fasilitas yang tidak sesuai 

dengan sertifikat bentuk sediaannya;
ii. produk diproduksi tidak sesuai dengan proses 

kritis yang disetujui;
iii. produk yang diproduksi pada fasilitas yang tidak 

mempunyai Sertifikat CPOB;
iv. produk dengan label yang salah;
v. produk diproduksi menggunakan bahan baku 

yang sudah kedaluwarsa tanpa didukung studi 
yang memadai;

vi. pelulusan bets/produk tanpa dilakukan pengujian 
secara lengkap terlebih dahulu; dan/atau

vii. berdasarkan Manajemen Risiko perlu dilakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1); 
dan/atau

2) perintah pemusnahan Obat, jika Obat terbukti 
tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ 
kemanfaatan, atau mutu.

3. Sanksi administratif terhadap Fasilitas Distribusi:

a) Sanksi peringatan, jika:
1) terdapat Temuan mayor (sedang);
2) terdapat Temuan minor (ringan) yang sama dalam 2 

(dua) kali inspeksi berturut-turut; dan/atau
3) tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis.

b) Sanksi peringatan keras, jika:
1) terdapat Temuan mayor (sedang) yang meng gambarkan 

situasi adanya hubungan sistemik antar Temuan;
2) terdapat Temuan mayor (sedang) yang sama dalam 2 

(dua) kali inspeksi berturut-turut; dan/atau
3) tidak ada laporan perbaikan terhadap surat peringatan.

c) Sanksi penghentian sementara kegiatan, jika:
1) terdapat Temuan kritis (berat) yang mengakibatkan 

produk yang tidak memenuhi syarat beredar;
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2) terdapat Temuan mayor (sedang) yang merupakan 
Temuan Sistemik yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 
berturut- turut;

3) ditemukan adanya penerimaan, penyimpanan dan/atau 
Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk 
palsu;

4) tidak memiliki Sertifikat CDOB; dan/atau
5) ditemukan hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada 

angka 1) sampai dengan angka 4) yang berdasarkan 
Manajemen Risiko menyebabkan penyimpangan Obat 
dan/atau Bahan Obat dari/kepada pihak/sarana ilegal.

d) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c) dapat dikenakan untuk sebagian 
kegiatan atau seluruh kegiatan sesuai dengan Sertifikat 
CDOB dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) 
hari kerja. Pengaktifan kembali kegiatan dapat dilakukan 
jika telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 
terhadap Temuan.

e) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c) terhadap Fasilitas 
Distribusi yang sedang mengajukan permohonan sertifikasi 
CDOB, permohonan resertifikasi CDOB atau permohonan 
perubahan Sertifikat CDOB, maka permohonan ditolak.

f) Sanksi pencabutan Sertifikat CDOB sesuai dengan ruang 
lingkup Sertifikat CDOB, jika:
1) fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktifitas 

pendistribusian Obat dan/atau Bahan Obat pada 
alamat seperti tertuang dalam izin/pengakuan;

2) tidak melakukan kegiatan pengadaan dan Distribusi 
komoditi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat CDOB 
selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

3) melakukan kegiatan pengadaan dan/atau Distribusi 
selama menjalani sanksi penghentian sementara 
kegiatan;

4) telah mendapatkan 3 (tiga) kali berturut-turut 
penghentian sementara kegiatan; atau

5) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/
atau Bahan Obat.
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g) Sanksi rekomendasi pencabutan izin/pengakuan, jika:
1) tidak aktif dalam pendistribusian Obat dan/atau Bahan 

Obat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2) seluruh Sertifikat CDOB yang dimiliki dicabut;
3) sertifikat distribusi atau sertifikat distribusi cabang 

sudah tidak berlaku atau dicabut; dan/atau
4) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/

atau Bahan Obat.

4. Sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

a) Sanksi peringatan, jika:
1) terdapat Temuan mayor (sedang);
2) terdapat Temuan minor (ringan) yang sama dalam 2 

(dua) kali inspeksi berturut-turut; dan/atau
3) tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis.

b) Sanksi peringatan keras, jika:
1) terdapat Temuan mayor (sedang) yang meng gambarkan 

situasi adanya hubungan sistemik antar Temuan;
2) terdapat Temuan mayor (sedang) yang sama dalam 2 

(dua) kali inspeksi berturut-turut; dan/atau
3) tidak ada laporan perbaikan terhadap surat peringatan.

c) Sanksi penghentian sementara kegiatan, jika:
1) terdapat Temuan kritis (berat) yang mengakibatkan 

produk yang tidak memenuhi syarat beredar;
2) terdapat Temuan mayor (sedang) yang merupakan 

Temuan Sistemik yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 
berturut- turut;

3) ditemukan adanya penerimaan, penyimpanan dan/atau 
Penyerahan Obat dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk 
palsu; dan/atau

4) ditemukan hal-hal selain sebagaimana dimaksud 
angka 1) sampai dengan angka 3) yang berdasarkan 
Manajemen Risiko menyebabkan penyimpangan 
pendistribusian/ Penyerahan Obat dan/atau Bahan 
Obat dari/kepada pihak/sarana ilegal.

d) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c) dikenakan untuk seluruh kegiatan 
dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
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kerja. Pengaktifan kembali kegiatan dapat dilakukan jika 
telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 
terhadap Temuan.

e) Sanksi rekomendasi pencabutan izin, jika:
1) fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktifitas Pelayanan 

Kefarmasian pada alamat seperti tertuang dalam izin;
2) tidak aktif dalam Pelayanan Kefarmasian dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun;
3) melakukan kegiatan selama menjalani sanksi 

penghentian sementara kegiatan;
4) telah mendapatkan 3 (tiga) kali penghentian sementara 

kegiatan; dan/atau
5) terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/

atau Bahan Obat.

5. Sanksi administratif terhadap dan PSE/PSEF

a) Sanksi peringatan, jika:
1) terdapat Temuan mayor (sedang);
2) terdapat Temuan minor (ringan) yang sama dalam 2 

(dua) kali inspeksi berturut-turut; dan/atau
3) tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis.

b) Sanksi peringatan keras, jika:
1) tidak ada tindakan perbaikan bermakna terhadap surat 

peringatan.
c) Sanksi rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem 

Elektronik, jika:
1) terdapat Temuan kritis (berat);
2) tidak ada tindakan perbaikan bermakna terhadap surat 

peringatan keras;
3) ditemukan adanya kegiatan memfasilitasi Penyerahan 

Obat dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk palsu;
4) ditemukan adanya kegiatan Pengelolaan data dan 

informasi elektronik, dan/atau transaksi yang 
berhubungan dengan Penyerahan Obat dan/atau Bahan 
Obat ilegal termasuk palsu;

5) ditemukan Peredaran Obat dan/atau Bahan Obat 
yang dilarang diedarkan secara daring pada Sistem 
Elektronik; dan/atau
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6) ditemukan hal-hal selain sebagaimana dimaksud 
angka 1) sampai dengan angka 5) yang berdasarkan 
Manajemen Risiko menyebabkan penyimpangan 
pendistribusian/Penyerahan Obat dan/atau Bahan 
Obat dari/kepada pihak/sarana illegal.

C. Koordinasi teknis antara BPOM dengan Kementerian/Lembaga 
terkait dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian sanksi 
administratif.

1. Rekomendasi sanksi administratif berupa:
i. pembekuan izin Industri Farmasi;
ii. pencabutan izin Industri Farmasi;
iii. pencabutan izin/pengakuan Fasilitas Distribusi;
iv. pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; atau
disampaikan kepada Kementerian/Lembaga atau organisasi 
perangkat daerah penerbit izin dengan tembusan institusi 
pembina instansi penerbit izin.

2. Rekomendasi sanksi administratif berupa penutupan atau 
pemblokiran Sistem Elektronik disampaikan kepada Kementerian 
penerbit izin PSE/PSEF dan Kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

3. BPOM mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tindak lanjut 
berupa rekomendasi melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi 
dan berbasis web secara bertahap dengan mempertimbangkan 
kesiapan sarana prasarana. Dalam hal pelaksanaan rekomendasi 
melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi dan berbasis web 
belum dapat dilaksanakan atau Sistem Elektronik tidak berfungsi, 
pelaksanaan rekomendasi dilakukan secara manual.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO
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